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Start Condens: nagyobb megtakarítás  
és kényelem a felhasználó számára

A Start Condens fali kondenzációs kazánok fejlett technológiával rendelkező termékek, 

melyek kifejezetten lakóépületekben történő felhasználásra lettek kifejlesztve; kis 

méretüknek és súlyuknak, valamint magas hőmérsékleten is kiváló hatékonyságuknak 

köszönhetően különösen alkalmasak a kis méretű rendszerekbe történő telepítésre, beleértve 

a régi készülékek cseréjét is. A berendezéseket letisztult design és elegancia jellemzi. 

Olyan egyszerű és mégis teljes értékű készülékek, melyek magas hatásfokot és maximális 

energiamegtakarítást garantálnak. 

A Start Condens kazánok a kondenzációs technológiának köszönhetően 18%-kal jobb 

hatásfokot nyújtanak a hagyományos kazánokhoz képest; A Start Condens termékcsalád, a 

maximális komfort érdekében ötvözi a Riello termékekre jellemző nagyfokú megbízhatóságot 

a fejlett kondenzációs technológiával.

Fali kazánok Start Condens

A

A
Minden Start Condens kazán az A energetikai 

osztályba tartozik, mind a fűtés, mind a haszná-

lati meleg víz (HMV) előállítás tekintetében, és 

megfelel a 2009/125/EK Európai Uniós irányelv-

ben foglalt követelményeknek.

A

A

XL
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A Riello Start Condens kazánok, azon túl, hogy EK megfelelőségi tanúsítvánnyal és IMQ minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, a legmodernebb, ISO 9001 

tanúsítvánnyal rendelkező üzemekben készülnek. 

Hatékonyság és megbízhatóság

Az új Start Condens kazánok gyárilag az előoldal felől hozzáférhető kondenzációs hőcserélővel vannak 

felszerelve, amely teljes egészében az egyik legjobb hővezetőből, alumíniumból készül, és úgy van 

megtervezve, hogy mind az energetikai hatásfok, mind a károsanyag-kibocsátás tekintetében a 

legkiválóbb teljesítményt nyújtsa a legszigorúbb európai irányelvekkel összhangban.

Az alumínium lamellás csőköteges, új típusú hőcserélőt kompakt méretek jellemzik.

A csőköteg, az optimalizált „vízátfolyásnak” köszönhetően ellenáll a berendezésből származó 

szennyeződéseknek, továbbá maximális emelőnyomást képes nyújtani a rendszernek, ami optimális 

hőcserélést és alacsony nyomás veszteséget, továbbá optimális kondenzvíz elvezetést tesz lehetővé, 

valamint megelőzi mind a vízkő, mind a szennyeződések lerakódását.

FOGYASZTÁST CSÖKKENTŐ TECHNOLÓGIA
Az innovatív alumínium kondenzációs hőcserélő lehetővé teszi a füstgázban lévő hő nagy részének visszanyerését, 

amivel csökken a kéményen át történő veszteség, valamint a füstgázban található vízgőz rejtett kondenzációs 

hőjének visszanyerését, így a kazán, mind a fűtés, mind a használati meleg víz előállítás tekintetében az A 

energetikai osztályba tartozik. Az előkeverős égőfej optimalizálja az égési keveréket, aminek révén olyan értékre 

csökkent a NOx kibocsátás, hogy a Start Condens kazán megkapta az EN 677 Európai Irányelv szerinti legmagasabb, 

5. osztályú besorolást.

KONDENZÁCIÓS HŐCSERÉLŐ

ÉGŐFEJ

ALACSONY FOGYASZTÁSÚ KERINGTETŐ
Minden Start Condens kazán új típusú, alacsony fogyasztású keringtető szivattyúval van felszerelve, melynek energiahatékonysági mutatója ≤ 0,20.

(*) Kivéve az integrált tároló szerelt változatot

Technológia
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RANGE RATED: NAGYOBB HATÉKONYSÁG ÉS ALACSONYABB KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS 

A Start Condens kazánok Range Rated tanúsítvánnyal rendelkeznek. A Range Rated tulajdonság lehetővé teszi, 

hogy a kazán teljesítménye a rendszer valós hőszükségleteihez és az épület energetikai igényeihez igazodjon. 

A beállítható teljesítmény a gyártó által megadott és a berendezés tábláján feltüntetett értéktartományon belül 

választható ki. A tartományon belül kiválasztott bármely érték a maximális fűtési teljesítménnyel lesz azonos, a 

típusjóváhagyás megsértése nélkül. A Range Rated tanúsítvány nemcsak a kazán maximális teljesítményének, 

hanem az ezzel az értékkel összefüggő más jellemzőknek a kiválasztását is lehetővé teszi: megjeleníthető többek 

között a hatásfok és a CO kibocsátás. Amennyiben a területileg illetékes hivatal előírja, hogy csak olyan készülék 

telepíthető, melynek a CO kibocsátása az előírt érték alatt marad, akkor elég beállítani a tartományon belül a 

névleges teljesítményt, ami garantálja, hogy a kibocsátás az adott érték alatt marad, így nincs szükség további 

tanúsítványokra.

Teljes körű ajánlat

TERMÉKCSALÁD
A Start Condens nagy teljesítményű berendezések széles termékskálával állnak rendelkezésre, beltéri használatra, részben védett kültéri használatra és beépített 

tárolóval is. A Start Condens készülékek az alábbi változatokban és teljesítménnyel kaphatóak:

START CONDENS 25 KIS, 29 KIS:         

beltéri, részlegesen fedett kültéri használatra, 

beépíthető átfolyós kombi modellek fűtéshez  

és használati meleg víz előállításhoz  

25, és 29 kW teljesítménnyel.

START CONDENS START ACQUA CONDENSSTART IN CONDENS

START CONDENS 25 IS: 

beltéri, részlegesen fedett kültéri használatra, 

beépíthető modellek csak fűtéshez  

25 kW teljesítménnyel

START AQUA CONDENS 25 BIS: 

beltéri kombi modell fűtéshez és  

használati meleg víz előállításhoz,  

45 literes, 25 kW teljesítményű  

rozsdamentes acél tárolóval.

Fali kazánok Start Condens
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A Start Condens készüléket egyszerű és elegáns vonalvezetés jellemzi. Minden funkció két gomb segítségével elérhető: az egyik funkció választóként működik, és a 

fűtési hőmérsékletet vezérli, míg a másik a használati meleg víz hőmérsékletéért felel. A digitális kijelzőnek köszönhetően megjeleníthető az üzemmód és a hozzá 

tartozó hőmérsékletek, valamint a rendellenes állapotok. A nyomásmérő lehetővé teszi a fűtési rendszer nyomásának gyors ellenőrzését. Komfort, kényelem és 

megtakarítás, ezt nyújtja a C.T.R. (fűtési hőmérséklet szabályozása) funkció. A hőmérséklet-szabályozási tartomány fehér pontokkal jelzett területét kiválasztva, a 

kazán automatikusan beállítja az előremenő hőmérsékletet, így a működést a lakás valós igényeihez igazítja.

Egyszerű vezérlés

Rendszer feltöltése

Hőfokszabályozás

Lángblokkolás

Rendellenesség

Fűtési üzemmód

HMV üzemmód

Fagymentesítés

Előmelegítés bekapcsolva funkció (gyorsabb melegvíz-előállítás)

Fűtés/HMV hőmérséklet vagy működési rendellenesség

HMV 
POTENCIOMÉTER

DIGITÁLIS 
KIJELZŐ

C.T.R. 
FUNKCIÓ

ELŐMELEGÍTÉSI FUNKCIÓ 
AKTIVÁLÁSA

FŰTÉS POTENCIOMÉTER  
ÉS ÜZEMMÓD  

VÁLASZTÓ

NYÁRI 
ÜZEMMÓD

ON-OFF  
RESET

HIGROMÉTER

P

Termékcsalád - Technológia
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START AQUA CONDENS: SOK MELEG VÍZ AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
A Start Aqua Condens olyan kondenzációs kazán, amelynél a 45 literes integrált, 

rozsdamentes acél HMV tárolónak köszönhetően folyamatosan nagy mennyiségű 

használati meleg víz áll rendelkezésre, így lehetővé teszi egy közepes méretű háztartás 

minden igényének kielégítését. Egyesíti a nagy mennyiségű, azonnal rendelkezésre álló 

meleg víz előnyeit a kondenzációs technológiára jellemző energiatakarékossággal, így 

nagyobb hatékonyságot és kisebb károsanyag-kibocsátást garantál. 

A Start Condens átfolyós kazánok kompakt mérete és kis súlya nagyfokú telepítési rugalmasságot tesz lehetővé. A Start Condens készülékek beltérre, részben 

fedett helyen kültérre és beépítve is telepíthetők, köszönhetően a célzott tartozékoknak és a vezérlés fagyvédelmének, amely 0 °C-ig véd.

Rugalmas telepítés

Fali kazánok Start Condens
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A Start Condens kazánok klasszikus beltéri termosztáthoz is csatlakoztathatók. 

Az igényesebb felhasználók részére távvezérlő is rendelkezésre áll, amely 

egyszerű és hatékony módon egyesíti a tradicionális beállításokat és a heti 

termosztát funkciót. 

A távvezérlő opcionális tartozék. Ez a különleges vezérlés többféle 

kényelmi szinten teszi lehetővé a kazán programozását, a napi idősávok 

függvényében, továbbá egy „szabadság” funkciót is tartalmaz. Minden 

funkciót a két központi gombbal lehet beállítani.

SZÉLES TARTOZÉK KÍNÁLAT
A Start Condens kazánok a tartozékok minden igényt kielégítő, széles skálájával rendelkeznek: csapkészlet 

a fűtési rendszerhez, szűrővel vagy anélkül, nagy emelőnyomású keringtető készlet, kültéri érzékelő 

készlet a kazán hőfokszabályozásához, fagymentesítő ellenállás készlet és több zónás BAG, hidraulikai 

modulok.

FUNKCIÓ KIVÁLASZTÓ GOMB:
lehetővé teszi az  
üzemmód kiválasztását

MÓDOSÍTÓ GOMB:
lehetővé teszi a kiválasztott  

paraméter módosítását

TÁVVEZÉRELHETŐ

Termékcsalád - Technológia
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RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 630371
www.riello.it

Mivel Vállalatunk elkötelezett a gyártás, az esztétikai és méretbeli jellemzők, a műszaki adatok, felszerelések és tartozékok folyamatos 
tökéletesítése mellett, ezek változtatásnak lehetnek kitéve.

MŰSZAKI ADATOK

START CONDENS - START IN CONDENS START ACQUA CONDENS
KAZÁN MODELL 25 KIS 29 KIS 25 IS 25 BIS

Fűtési energetikai osztály A A A A
HMV energetikai osztály A A - A

Terhelési profil XL XL - XL

Égéstér zárt zárt zárt zárt
Tüzelőanyag MTN | LPG MTN MTN MTN 

Névleges hőterhelés kW 20,0 25,0 20,0 25,0
Névleges hőteljesítmény (80°–60°) kW 19,5 24,4 19,5 24,5
Névleges hőteljesítmény (50°–30°) kW 20,8 26,2 20,8 26,2

Csökkentett hőterhelés kW 5,0 6,0 5,0 6,0
Csökkentett hőteljesítmény (80°–60°) kW 4,9 5,9 4,9 5,9
Csökkentett hőteljesítmény (50°–30°) kW 5,4 6,4 5,4 6,5

Range Rated névleges hőterhelés (Qn) kW 20,0 25,0 25,0 25,0
Range Rated minimum hőterhelés (Qn) kW 5,0 6,0 5,0 6,0

HMV 
Névleges hőterhelés kW 25,0 29,0 25,0 25,0

Névleges hőteljesítmény kW 25,0 (**) 29,0 (**) 25,0 (**) 25,0 (**)
Csökkentett hőterhelés kW 5,0 6,0 5,0 6,0

Hőteljesítmény minimumon kW 5,0 6,0 5,0 6,0

MTN HATÁSFOK
Hasznos hatásfok Pn max. (80°–60°) % 97,5 97,8 97,5 98,0
Hasznos hatásfok Pn min. (80°–60°) % 98,1 98,3 98,1 98,2

Hasznos hatásfok 30% (visszatérő 47°) % 102,2 102,0 102,2 102,3
Hasznos hatásfok Pn max. (50°–30°) % 104,2 104,9 104,2 105,0
Hasznos hatásfok Pn min. (50°–30°) % 107,2 106,7 107,2 108,0

Hasznos hatásfok 30% (visszatérő 30°) % 108,9 108,4 108,9 107,1
Hatásfok átlagos teljesítménynél Range Rated (80°/60°) % 97,8 98,0 97,8 98,6
Hatásfok átlagos teljesítménynél Range Rated (50°/30°) % 106,0 106,1 106,0 105,8

Felvett elektromos teljesítmény W 68,0 77,0 68,0 89,0
Tápfeszültség Volt-Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Védelmi fokozat IP X5D X5D X5D X5D

FŰTÉS
Max. fűtési nyomás bar 3 3 3 2

Fűtési vízhőmérséklet kiválasztási tartomány (+/- 3 °C) °C 20–80 20–80 20–80 20–80
Tágulási tartály l 8,0 8,0 8,0 8,0

HMV ELŐÁLLÍTÁS (*)
Max. nyomás bar 6 6 - 8

Meleg víz előállítás Δt+25 °C-kal l/perc 14,3 16,6 - 14,3
Meleg víz előállítás Δt+30 °C-kal l/perc 11,9 13,9 - 11,9
Meleg víz előállítás Δt+35 °C-kal l/perc 10,2 11,9 - 10,2

HMV hőmérséklet kiválasztásitartomány (+/- 3 °C) °C 37–60 37–60 - 37–60
HMV minimum hozam l/perc 2,0 2,0 - -

Hőterhelés-korlátozó l/perc 10,0 12,0 - 11,0
Beépített tároló méret liter - - - 45

CSATLAKOZÁSOK 
Gázbekötés Ø 3/4'' 3/4'' 3/4’’ 3/4''

Előremenő - visszatérő HMV Ø 1/2'' 1/2'' 1/2’’ 1/2''
Rendszer előremenő/visszatérő Ø 3/4'' 3/4'' 3/4’’ 3/4''

FÜSTGÁZKIVEZETÉS
Kéménycsatlakozó (koncentrikus) 60–100 Ø 60–100 60–100 60–100 60–100

Koncentrikus, maximális hossz 60–100 m egyenes vonalban m 5,85 4,85 5,85 7,85
Kéménycsatlakozó (koncentrikus) 80–125 Ø 80–125 80–125 80–125 80–125

Koncentrikus, maximális hossz 80–125 m egyenes vonalban m 15,3 12,8 15,3 14,85
Kéménycsatlakozó (osztott) 80 Ø 80 80 80 80

Max. hossz egyenes vonalban (osztott) m 45+45 40+40 45+45 36+36

MÉRETEK ÉS SÚLY
A kazán méretei (MaxSzéxMé) mm 715*x405x248 715*x405x248 715*x405x248 950x600x450

Kazán nettó tömeg kg 25,0 29,0 24,0 66,0

(*) magasság a csatlakozókat takaró burkolat nélkül (+77 mm)
(**) a különböző HMV működési feltételek átlag értéke



www.riello.it

Energy For Life
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Beltéri telepítésre

A

A

Residence Condens
Kondenzációs fali kazánok
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Minden Residence Condens kazán az A ener-
getikai osztályba tartozik, mind a fűtés, mind a 
használati meleg víz (HMV) előállítás tekinteté-
ben, és megfelel a 2009/125/EK Európai Uniós 
irányelvben foglalt követelményeknek.

A

A

XL

Fali kazánok Residence Condens

Residence Condens nagyobb megtakarítás és 
kényelem a felhasználó számára

A Residence Condens kondenzációs fali kazánok fejlett technológiával 
rendelkező termékek, melyek kifejezetten lakóépületekben történő 
felhasználásra lettek kifejlesztve, közepes méretű felhasználók számára. 
A berendezéseket letisztult design és elegancia jellemzi. Olyan egyszerű 
és mégis teljes értékű készülékek, melyek magas hatásfokot és maximális 
energiamegtakarítást garantálnak. A Residence Condens kazánok a 
kondenzációs technológiának köszönhetően 18%-kal jobb hatásfokot 
nyújtanak a hagyományos kazánokhoz képest; a külső érzékelőnek 
köszönhetően képesek automatikusan alkalmazkodni a külső időjárási 
viszonyokhoz, így ideális hőmérsékletet garantálnak, pazarlásmentesen, 
ami a gázszámlában is érezhető, jelentős megtakarítást tesz lehetővé. 
A Residence Condens termékcsalád, a maximális komfort érdekében 
ötvözi a Riello termékekre jellemző nagyfokú megbízhatóságot a fejlett 
kondenzációs technológiával.
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A Riello Residence Condens kazánok az A energetikai osztályba tartoznak, mind a fűtés, mind a használati meleg víz (HMV) előállítás tekintetében. A külté-
ri érzékelő és a távvezérlésnek köszönhetően a rendszer hatékonysága nő és eléri az A+ energiaosztályt.

A

FAMILY CONDENS CONTROLLO REMOTO SONDA ESTERNA IMPIANTO CON EFFICIENZA 
ENERGETICA SUPERIORE

A+

RESIDENCE CONDENS TÁVVEZÉRLÉS KÜLTÉRI ÉRZÉKELŐ JOBB ENERGETIKAI 
HATÉKONYSÁGÚ BERENDEZÉS

Termékcsalád

Teljes és kiváló teljesítmény

RESIDENCE CONDENS 25, 30 és 35 KIS: 
beltéri átfolyós kombi modellek fűtéshez és  
használatimelegvíz-előállításához 25, 30 és 35 kW 
teljesítménnyel.

RESIDENCE CONDENS 30 IS: 
beltéri modellek csak fűtésre, 30 kW-os 
teljesítménnyel.

TERMÉKCSALÁD
A Residence Condens nagy teljesítményű kombinált és fűtő berendezések széles termékskálájával áll rendelkezésre, melyek nagy kapacitású bojlerekkel és szolár 
rendszerekkel is összekapcsolhatók, így mindig ideális megoldást nyújtanak a család minden igényére és a lakás fűtési rendszerének szükségleteire. Residence 
Condens az alábbi változatokban és teljesítményekkel áll rendelkezésre*:

RESIDENCE CONDENS

*A HMV működésre vonatkozik
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Az új Residence Condens berendezések gyárilag az elölről hozzáférhető kondenzációs hőcserélővel 
vannak felszerelve, amely teljes egészében az egyik legjobb hővezetőből, alumíniumból készül, és úgy 
van megtervezve, hogy mind az energetikai hatásfok, mind a károsanyag-kibocsátás tekintetében a 
legkiválóbb teljesítményt nyújtsa a legszigorúbb európai irányelvekkel összhangban. A kondenzációs 
hőcserélő egyetlen hegesztés nélküli alumínium csőből készül, így maximálisan ellenáll a korróziónak 
és újrahasznosítható. Az alumínium jó hővezető-képessége jobb hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé, 
nem jönnek létre túlhevülő pontok, ami az élettartam tekintetében hosszútávon a hőcserélő előnyére 
válik.
Az optimalizált „vízátfolyásnak” köszönhetően ellenáll a berendezésből származó szennyeződéseknek, 
továbbá maximális emelőnyomást képes nyújtani a rendszernek, ami optimális hőcserélést és 
alacsony terhelési veszteséget tesz lehetővé, valamint megelőzi mind a vízkő, mind a szennyeződések 
lerakódását.

Fali kazánok Residence Condens

Hatékonyság és megbízhatóság

FOGYASZTÁST CSÖKKENTŐ 
TECHNOLÓGIA
Az innovatív alumínium kondenzációs hőcserélő 
lehetővé teszi a füstgázban lévő hő nagy részének 
visszanyerését, amivel csökken a kéményen át tör-
ténő veszteség, és a füstgázban található vízgőz rej-
tett kondenzációs hőjének visszanyerését is.
Az előkeverős égőfej optimalizálja az égési keveré-
ket, aminek révén olyan értékre csökkent a NOx ki-
bocsátás, hogy a kazán megkapta az EN 677 Európai 
Irányelv szerinti legmagasabb, 5. osztályú besoro-
lást.

FÜSTGÁZGYŰJTŐ CSATLAKOZÓVAL 
A FÜSTGÁZ ELEMZÉSHEZ ÉS 

KONDENZELVEZETÉSHEZ
KONDENZÁTOR 
HŐCSERÉLŐ

ELŐKEVERÉSES  
ÉGŐFEJ

A legújabb jogszabályok figyelembevételével tervezett és gyártott, EK megfelelőségi tanúsítvánnyal és IMQ minőségi tanúsítvánnyal rendelkező, Riello Residence 
Condens kazánok a legmodernebb, ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező üzemekben készülnek.
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Alacsony fogyasztás és minden 
igényt kielégítő tartozékok

Technológia

MODULÁCIÓ ÉS ALACSONY FOGYASZTÁSÚ KERINGTETŐ
A Residence Condens kazánok 1:5 modulációval rendelkeznek, hogy megfelel-
jenek a rendszer valós energiaszükségletének. 
Az új keringtető alkalmazása (IEE ≤0,20) nagymértékű elektromos fogyasztás-
csökkenést garantál.

KEVERŐ / SZOLÁR VÁLTÓSZELEP KÉSZLET
A Residence Condens termékcsalád egyik fontos tartozéka a keverő-/váltószelep-
készlet, az átfolyós kazánok szolár rendszerre történő közvetlen csatlakoztatásához. 
A készlettel a kazán működése optimálisan igazodik a használati meleg víz 
igényhez, mivel csak akkor kapcsol be, ha a szolár tároló belsejében a használati 
meleg víz hőmérséklete a beállított érték alá csökken. A szelep keverőként is 
funkcionál, és a maximális kényelem érdekében az ideális hőmérsékleten biztosítja 
a folyamatos használati meleg víz ellátást.

SZÉLES TARTOZÉKVÁLASZTÉK
A Residence Condens kazánok a tartozékok minden igényt kielégítő, széles skálájával rendelkeznek: csapkészlet a fűtési rendszerhez, szűrővel vagy anélkül, nagy 
emelőnyomású keringtető készlet, szolár váltószelepkészlet és műanyag csővezetékrendszer, egy hőmérsékletes és több zónás BAG, fali, talajon álló és szolár 
tárolók többféle méretben.

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS
Az egyszerűen használható Residence Condens kazánok maximális kényelmet nyújtó, tökéletes termékek. Minden modell az alábbiakkal rendelkezik: közvetlenül 
a kazánhoz csatlakoztatható kültéri érzékelő és soros hőszabályozás, az időjáráskövető görbe meredeksége közvetlenül a kazán vezérlőpaneljén állítható be; 
egyetlen csatlakozó a kivezetéshez (kondenzvíz-kivezetés, ürítőszelep, biztonsági szelep); analóg nyomásmérő és kézi töltőcsap a töltés felgyorsításához; három 
sebességű keringtető szivattyú.
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Fali kazánok Residence Condens

A Residence Condens vezérlőtáblája a hőmérsékletet és az esetleges rendellenességeket jelző kódokat megjelenítő digitális kijelzőnek köszönhetően összetett 
és nagyon intuitív. Két led, egy zöld és egy piros színű, jelzi a kazán működési állapotát és tájékoztat az esetleges leállásról vagy blokkolásról. A speciális „Téli 
előmelegítés” funkció -mely csak az átfolyós kombi készülékekben megtalálható- a szokásos fűtési funkción felül lehetővé teszi az előmelegítés elindítását is, 
ami garantálja a HMV hőcserélőben található melegvíz hőmérsékletének fenntartását, így melegvíz vételezéskor csökken a várakozási idő. A rendszernyomás 
kijelzőnek köszönhetően, a Residence Condens kazánok még egyszerűbb és egyszerűen értelmezhető, felhasználóbarát készülékek.

Egyszerű vezérlőparancsok

TÁVVEZÉRELHETŐ
A Residence Condens kazánok klasszikus beltéri termosztáthoz is csatlakoztathatók. Az 
igényesebb felhasználók részére távvezérlő is rendelkezésre áll, amely egyszerű és hatékony 
módon egyesíti a tradicionális beállításokat és a heti termosztát funkciót. 
A távvezérlő opcionális tartozék, és többféle kényelmi szinten teszi lehetővé a kazán 
programozását a napi idősávok függvényében, továbbá egy „szabadság” funkciót is 
tartalmaz. Minden funkciót a két központi gombbal lehet beállítani.

ÁLLAPOTJELZŐ 
LED LÁMPA

HMV HŐMÉRSÉKLET 
SZABÁLYOZÁS

FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET 
SZABÁLYOZÁS

TÉLI ÜZEMMÓD 
ELŐFŰTÉSSEL

ÜZEMMÓD 
VÁLASZTÓKAPCSOLÓ

DIGITÁLIS KIJELZŐ
RENDELLENESSÉGET JELZŐ  

LED LÁMPA

MÓDOSÍTÓ GOMB::
lehetővé teszi a kiválasztott 

paraméter módosítását

FUNKCIÓ KIVÁLASZTÓ GOMB:
lehetővé teszi az üzemmód 
kiválasztását
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MŰSZAKI ADATOK

RESIDENCE CONDENS

Kazán modell 25 KIS 30 KIS 35 KIS 30 IS

Fűtési energetikai osztály A A A A

HMV energetikai osztály A A A -

Terhelési profil XL XL XL -

Égéstér zárt zárt zárt zárt

Tüzelőanyag MTN | LPG MTN | LPG MTN | LPG MTN | LPG

Névleges hőterhelés kW 20,0 25,0 34,6 25,0

Névleges hőteljesítmény (80°–60°) kW 19,6 24,5 33,7 24,5

Névleges hőteljesítmény (50°–30°) kW 21,1 26,5 36,7 26,5

Csökkentett hőterhelés kW 6,0 6,0 7,0 6,0

Csökkentett hőteljesítmény (80°–60°) kW 5,9 5,9 6,8 5,9

Csökkentett hőteljesítmény (50°–30°) kW 6,4 6,4 7,5 6,4

HMV

Névleges hőterhelés kW 25,0 30,0 34,6 30,0

Hőteljesítmény maximumon kW 25,0 30,0 34,6 30,0

Csökkentett hőterhelés kW 6,0 6,0 7,0 6,0

Hőteljesítmény minimumon kW 6,0 6,0 7,0 6,0

HATÁSFOK

Hasznos hatásfok Pn max. (80°–60°) % 98,2 97,9 97,3 97,9

Hasznos hatásfok Pn min. (80°–60°) % 97,9 97,9 97,8 97,9

Hasznos hatásfok 30% (visszatérő 47°) % 103,4 103,5 102,7 103,5

Égési hatásfok az elemző csatlakozónál (80÷60°) % 98,5 98,2 97,2 97,5

Hasznos hatásfok Pn max. (50°–30°) % 105,7 106,0 106,1 106,0

Hasznos hatásfok Pn min. (50°–30°) % 107,3 107,3 107,3 107,3

Hasznos hatásfok 30% (visszatérő 30°) % 109,6 109,6 109,1 109,6

Max. felvett elektromos teljesítmény W 88,0 102,0 99,0 88,0

Tápfeszültség Volt-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50

Védelmi fokozat IP X5D X5D X5D X5D

FŰTÉS

Max. fűtési nyomás bar 3,0 3,0 3,0 3,0

Fűtési vízhőmérséklet kiválasztási tartomány (+/- 3°C) °C 20–80 20–80 20–80 20–80

Tágulási tartály l 8,0 9,0 10,0 9,0

HMV

Max. nyomás bar 6,0 6,0 6,0 -

Meleg víz előállítás Δt+25 °C-kal l/perc 14,3 17,2 19,8 -
Meleg víz előállítás Δt+30 °C-kal l/perc 11,9 14,3 16,5 -
Meleg víz előállítás Δt+35 °C-kal l/perc 10,2 12,3 14,2 -

HMV hőmérséklet kiválasztási tartomány (+/- 3°C) °C 35–60 35–60 35–60 -

HMV minimum hozam l/perc 2,0 2,0 2,0 -

Hőterhelés-korlátozó l/perc 11,0 13,0 15,0 -

CSATLAKOZÁSOK

Gázbekötés Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Előremenő - visszatérő HMV Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Rendszer előremenő/visszatérő Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

FÜSTGÁZKIVEZETÉS

Kéménycsatlakozó (koncentrikus) 60–100 Ø 60–100 60–100 60–100 60–100

Koncentrikus, maximális hossz 60–100 m egyenes vonalban m 7,85 7,85 7,85 7,85

Kéménycsatlakozó (koncentrikus) 80–125 Ø 80–125 80–125 80–125 80–125

Koncentrikus, maximális hossz 80–125 m egyenes vonalban m 14,85 14,85 14,85 14,85

Kéménycsatlakozó (osztott) 80 Ø 80,0 80,0 80,0 80,0

Max. hossz egyenes vonalban (osztott) m 53+53 42+42 26+26 42+42

MÉRETEK ÉS SÚLY

A kazán méretei (MaxSzéxMé) mm 780x400x358 780x400x358 845x450x358 845x450x358

Kazán nettó tömeg kg 39,0 40,0 43,0 38,0



RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 630371
www.riello.it

Mivel Vállalatunk elkötelezett a gyártás, az esztétikai és méretbeli jellemzők, a műszaki adatok, felszerelések és 
tartozékok folyamatos tökéletesítése mellett, ezek változtatásnak lehetnek kitéve.



Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek
Alacsony károsanyag-kibocsátás
Extrudált alumínium kondenzációs hőcserélő
Méretezett működési tartomány

Nagy teljesítményű kondenzációs fali kazánok

Residence Condens 50 IS



18

Nagy teljesítményű kondenzációs fali kazánok

• A RESIDENCE CONDENS 50 IS az 
energiahatékonyságot maximalizáló 
kondenzációs fali kazán.

• Csúcstechnológiás megoldásainak 
köszönhetően a hagyományos kazá-
nokkal szemben akár 35%-kal csökkenti 
az üzemi költségeket, lehetővé téve a 
2009/125/EK irányelvnek való megfele-
lést és az 5-ös (legmagasabb) NOx-ki-
bocsátási osztályba való besorolást.

• Alapfelszerelésként kültéri hőérzékelő-
készlettel rendelkezik.

• A kompakt méretnek és az alacsony 
tömegnek köszönhetően a készülék 
ideális választás a szűk helyen lévő régi 
készülék lecserélésére.

• Alumínium hőcserélő: lehetővé teszi 

égéshőjének leghatékonyabb hasznosí-
tását (szabadalmazás alatt).

• Méretezett működési tartomány: 

maximális teljesítménye az épület valós 
igényeihez igazítható.

• A készülékhez kapható speciális tar-
tozékok lehetővé teszik a RESIDENCE 
CONDENS 50 IS épületen belüli tetsző-
leges, épületen kívül pedig megfelelő-
en védett helyen való felszerelését.

• A szabályozás intelligens kezelőfelülete –  
amely a telepítést végző szakembernek 
nagyszámú beállítási lehetőséget nyújt – 
a végfelhasználónak felhasználóbarát 
környezetet biztosít.

A RESIDENCE CONDENS 50 IS
elrendezése

1 – 
2 – Füstgázelemző csatlakozója
3 – Füstgázérzékelő (NTC)
4 – Kondenzációs hőcserélő
5 – Visszatérő vezeték hőérzékelője (NTC)
6 – 3 fordulatszámú keringetőszivattyú
7 – Kétkamrás szifon
8 – Vezérlőpanel
9 – 
10 – Gyújtótranszformátor
11 – Automatikus légtelenítő szelep
12 – Előkeverő kamrás égő
13 – Áramlásérzékelő (NTC) és korlátozó 

termosztát
14 – Ventilátor
15 – Különbséginyomás-kapcsoló
16 – Pneumatikus gázszelep
17 – Biztonsági szelep

Intelligens technológia

Kondenzációs hőcserélő Méretezett működési tartomány

Residence Condens 50: a teljesítmény és egyszerűség nagyszerű párosa
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Residence Condens 50 IS

Felhasználóbarát kezelőpanel

A RESIDENCE CONDENS 50 IS vezérlőpanelje 
kifejezetten funkcionális és könnyen kezel-
hető, lehetővé téve az egyszerű, kényelmes 
beállítást.
A kazán fő funkciói két, ergonomikus 
kialakítású gombbal vezérelhetők, míg 

három LED szolgál.
A vezérlőpanel a fűtőkör nyomását kijelző, 
könnyen leolvasható nyomásmérővel is 
rendelkezik.

Az egyszerűséget többféle funkcióval 
kombináló digitális kijelző mind a szerelő, 
mind a végfelhasználó számára elősegíti a 
készülék problémamentes használatát.

Méretezett működési 
tartomány
A méretezett működési tartomány foga-
lom azt jelenti, hogy a termék különböző 
hőbeviteli igénybevételekhez állítható be, és 
különleges szolgáltatása a kazán maximális 
hőleadásának a központi fűtés hőigényé-
hez való pontos hozzáigazítása.
A RESIDENCE CONDENS 50 IS készülékkel 

-
sítményének az épület valós energiaigényé-
hez illeszkedő beállítására, ami a készülék 
szerelése során, egyszerűen elvégezhető. 
Ehhez csak a ventilátor fordulatszámát 
kell beszabályozni, az újonnan beállított 
hőteljesítményt pedig a kazánon elhelyezett 
címkén fel kell tüntetni.
A beállítási lehetőségnek köszönhetően 
a RESIDENCE CONDENS 50 IS optimálisan 
üzemeltethető, elkerülve a gázpazarlást, 
valamint csökkentve a kazánösszetevők 
kopását és elhasználódását.

Automatikus 
hőszabályozó rendszer
A RESIDENCE CONDENS 50 IS a RIELLO 
szabadalmaztatott automatikus hőszabá-
lyozó rendszerével van felszerelve, amely a 
központi fűtés hőmérséklet-szabályozójának 

közötti) tartományba állításával kapcsolható 
be. A rendszer automatikusan a fűtőtestek 
átlaghőmérséklete és a kívánt szobahőmér-
séklet leggyorsabb elérése közötti legjobb 
kompromisszumot éri el. Ez a végfelhasz-
náló számára még egyszerűbbé teszi az 
üzemeltetést, egyúttal energiát és pénzt is 
megtakarít.

Kondenzációs 
hőcserélő
A kondenzációs hőcserélő innovatív meg-
oldása és az alkalmazott gyártási folyamat 
lehetővé tette, hogy a RIELLO szabadalmi 
igényt nyújtson be az Európai Szabadalmi 
Hivatalban (szabadalmazás alatt).
A hőcserélő egyetlen darab, hegesztés 
nélküli alumíniumcsőből készül.
Az alumínium magas hővezető képessége 
még egyenletesebb hőeloszlást tesz lehe-
tővé úgy, hogy nincsenek forró pontok: 
ezáltal a hőcserélő élettartama megnő.
Ezenkívül az alumínium igen ellenálló 

Az egycsöves kialakítás (soros elrendezésű 
áramlási kör) lehetővé teszi a nagy kereszt-
metszetű vízáramlást, ami alacsony 
mér tékű áramlási veszteség mellett képes 

-
dések lerakódását.

NYOMÁSMÉRŐDIGITÁLIS KIJELZŐ

BE/KI/VISSZAÁLLÍTÁS
KÖZPONTI FŰTÉS HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁSA

AUTOMATIKUS HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ FUNKCIÓ

LED-ES JELZŐLÁMPÁK

HASZNÁLATI MELEG VÍZ HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÁSA
(CSAK HŐÉRZÉKELŐVEL RENDELKEZŐ TARTÁLYHOZ  
CSATLAKOZÓ KAZÁN ESETÉN)



Nagy teljesítményű kondenzációs fali kazánok

A RIELLO különleges hidraulikus és biztonsági készleteket és összetevőket fejlesztett ki, amelyek lehetővé teszik a kazán többféle, igény szerinti 
kialakítását. Ugyanakkor a RESIDENCE CONDENS 50 IS különleges készletei és összetevői nemcsak tökéletesen harmonizálnak egymással, 
hanem maximális kényelmet és megtakarítást is biztosítanak – ilyen szolgáltatásokat csakis egyedi, specializálódott szállítók nyújtanak.

1 Residence Condens 50 IS
2 Biztonsági elzáró gázszelep érzékelőjének csatlakozója D készlet
3 Korlátozó termosztát kézi visszaállítással, ISPESL-tanúsítással (100 [0–6 °C]) E készlet
4 Teszthőmérő csatlakozója E készlet
5 Hőmérő, ISPESL-tanúsítással (0–120 °C) E készlet
6 Biztonsági szelep, ISPESL-tanúsítással (3,5 bar) E készlet
7 Korlátozó nyomáskapcsoló kézi visszaállítással, ISPESL-tanúsítással E készlet
8 3 utas csap nyomásmérőtartóval és csatlakozókarimával tesztnyomásmérőhöz E készlet
9 Párologtató csőkígyó E készlet
10 Nyomásmérő, ISPESL-tanúsítással (0–6 bar) E készlet
11 Biztonsági elzáró gázszelep, ISPESL-tanúsítással (100 (0–6 °C]) D készlet
12 Tágulási tartály csatlakozója C készlet
13 Visszatérő vezeték elzárócsapja C készlet – F készlet
14 Elzárószelep (3 utas) C készlet
15 3 utas szelepkészlet HMV-tároló csatlakoztatásához B készlet
16 T-szerelvény HMV-tároló csatlakoztatásához B készlet
17 Hidraulikus elosztó/elválasztó A készlet
18 Elzárószelep C készlet – F készlet
19 Második szivattyúkészlet fő központi fűtéshez G készlet

A Hidraulikus elosztó/elválasztó 
készlet

 Kód: 20028475

B 3 utas szelepkészlet HMV-
tárolóhoz

 Kód: 20028476

C ISPESL-tanúsítású 
hidraulikablokk

 Kód: 20028473

D Biztonsági elzáró gázszelep
 Kód: 20043895

E ISPESL-tanúsítású biztonsági 
készlet

 Kód: 20028474

F ISPESL-tanúsítású biztonsági 
berendezések nélküli rendszer 
csapjai

 Kód: 20028472

G Második szivattyúkészlet fő 
központi fűtéshez

Különleges hidraulikus és biztonsági készletek együttese: 
a kiváló csapatmunka eredménye

ISPESL =  Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 
(Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Megelőzési Intézet, Olaszország) 
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Példa: fűtőrendszer HMV-tárolóhoz, 
biztonsági eszközökkel
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Példa: fűtőrendszer HMV-tárolóhoz, 
biztonsági eszközök nélkül
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Residence Condens 50 IS

A RIELLO ezen az oldalon a RESIDENCE CONDENS 50 IS leggyakoribb konfigurációiból ad ízelítőt, amelyek közül kiválasztható az egyedi 
igényeknek legjobban megfelelő kialakítás.
A különböző készletek és összetevők – a jobb követhetőség érdekében – a 4. oldalon lévő rajzokra vonatkoznak.

CSAK KÖZPONTI FŰTÉSŰ RENDSZERRE VONATKOZÓ KONFIGURÁCIÓ, BIZTONSÁGI KÉSZLETTEL

Rajzjel Leírás Kód Mennyiség
Residence Condens 50 IS 20105547 1

C ISPESL-tanúsítású hidraulikablokk 20028473 1
E ISPESL-tanúsítású biztonsági készlet 20028474 1
D Biztonsági elzáró gázszelep 20043895 1
A Hidraulikus elosztó/elválasztó készlet 20028475 1

Légbeszívó készlet B23-hoz (*) 20028478 1
G Második szivattyúkészlet fő központi fűtéshez (**) 1

(*) Más füstgáz-kialakítás is lehetséges, mivel ez a kazán számos egyéb „B” és „C” kategóriájú típushoz is jóváhagyással rendelkezik.
(**) Megrendelés esetén forduljon az értékesítés-előkészítési osztályhoz.

CSAK KÖZPONTI FŰTÉSŰ RENDSZERRE VONATKOZÓ KONFIGURÁCIÓ, BIZTONSÁGI KÉSZLET NÉLKÜL

Rajzjel Leírás Kód Mennyiség
Residence Condens 50 IS 20105547 1

F ISPESL-tanúsítású biztonsági berendezések nélküli rendszer csapjai 20028472 1
A Hidraulikus elosztó/elválasztó készlet 20028475 1

Légbeszívó készlet B23-hoz (*) 20028478 1
G Második szivattyúkészlet fő központi fűtéshez (**) 1

(*) Más füstgáz-kialakítás is lehetséges, mivel ez a kazán számos egyéb „B” és „C” kategóriájú típushoz is jóváhagyással rendelkezik.
(**) Megrendelés esetén forduljon az értékesítés-előkészítési osztályhoz.

3 UTAS SZELEPPEL RENDELKEZŐ KONFIGURÁCIÓ HMV-TÁROLÓHOZ ÉS KÖZPONTI FŰTÉSHEZ, BIZTONSÁGI KÉSZLETTEL

Rajzjel Leírás Kód Mennyiség
Residence Condens 50 IS 20105547 1

C ISPESL-tanúsítású hidraulikablokk 20028473 1
E ISPESL-tanúsítású biztonsági készlet 20028474 1
D Biztonsági elzáró gázszelep 20043895 1
A Hidraulikus elosztó/elválasztó készlet 20028475 1

Légbeszívó készlet B23-hoz (*) 20028478 1
B 3 utas szelepkészlet HMV-tárolóhoz 20028476 1

HMV-tároló érzékelőcsatlakozója 1220599 1
G Második szivattyúkészlet fő központi fűtéshez (**) 1

(*) Más füstgáz-kialakítás is lehetséges, mivel ez a kazán számos egyéb „B” és „C” kategóriájú típushoz is jóváhagyással rendelkezik.
(**) Megrendelés esetén forduljon az értékesítés-előkészítési osztályhoz.

3 UTAS SZELEPPEL RENDELKEZŐ KONFIGURÁCIÓ HMV-TÁROLÓHOZ ÉS KÖZPONTI FŰTÉSHEZ, BIZTONSÁGI KÉSZLET NÉLKÜL

Rajzjel Leírás Kód Mennyiség
Residence Condens 50 IS 20105547 1

F ISPESL-tanúsítású biztonsági berendezések nélküli rendszer csapjai 20028472 1
A Hidraulikus elosztó/elválasztó készlet 20028475 1

Légbeszívó készlet B23-hoz (*) 20028478 1
B 3 utas szelepkészlet HMV-tárolóhoz 20028476 1

HMV-tároló érzékelőcsatlakozója 1220599 1
G Második szivattyúkészlet fő központi fűtéshez (**) 1

(*) Más füstgáz-kialakítás is lehetséges, mivel ez a kazán számos egyéb „B” és „C” kategóriájú típushoz is jóváhagyással rendelkezik.
(**) Megrendelés esetén forduljon az értékesítés-előkészítési osztályhoz.

A RESIDENCE CONDENS 50 IS javasolt konfigurációi

ISPESL =  Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro  
(Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Megelőzési Intézet, Olaszország) 
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Nagy teljesítményű kondenzációs fali kazánok
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adapterkészlet: 
80–80 -> 80/125
Kód: 20028029

Füstcsatorna-
adapterkészlet: 
80–80 -> 60/100
Kód: 20028027

Légbeszívó készlet 
B23-hoz
Kód: 20028029

Ø 80–125 KONCENTRIKUS RENDSZER

B23-AS TELEPÍTÉSTÍPUS

Ø 60–100 KONCENTRIKUS RENDSZER

Ø 80–80 IKERRENDSZER

Műszaki rajzok
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Residence Condens 50 IS
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A RESIDENCE CONDENS 50 IS – nagy rugalmasságának köszönhetően – gyakorlatilag bármilyen otthoni vagy kisvállalkozói környezetben 
telepíthető, a legegyszerűbb egyzónástól a nagyon összetett napkollektoros rendszerig (lásd az alábbi ábrát). 

Kétrészes napkollektoros rendszer használati meleg víz készítéséhez RIELLO 7200/2 Plus tárolóval és a RESIDENCE CONDENS 50 IS 
integrációjával

Rendszer-folyamatábra



MAGYARÁZAT
I Ionizációs láng szabályozása
S Zárt égésterű

Residence Condens 50 IS
Évszakos fűtésenergia-hatékonysági osztály A

Központi fűtés névleges hőbevitele kW 47,00
kW 45,78
kW 49,91

Központi fűtés minimális hőbevitele kW 9,00
kW 8,78
kW 9,72

HMV névleges hőbevitele* kW 47,00
HMV minimális hőbevitele* kW 9,00

% 97,40
% 97,60
% 102,50
% 106,20
% 108,00
% 108,00

NOx-osztály 5
Maximális energiafogyasztás W 121

Hálózati feszültség V / Hz 230 / 50
Elektromos védelem IP X5D

Központi fűtés
Maximális nyomás – hőmérséklet bar – °C 3 – 90

Minimális nyomás normál üzemhez bar 0,25 ÷ 0,45
Központi fűtés kiigazítható vízhőmérséklet-tartománya °C 20 ÷ 80

Központi fűtés tágulási tartályának előtöltési nyomása / befogadóképessége** bar / l –
HMV

Maximális – minimális nyomás bar –
HMV-készítés∆T = l/perc –

Meleg víz minimális áramlási mennyisége l/perc –
Meleg víz kiigazítható hőmérséklet-tartománya* °C 35 ÷ 60

Csatlakozások
Központi fűtés előremenő vezetéke – visszatérő vezetéke Ø 1"

Gáz Ø 3/4"
Füstgázcsövek és légbevezetés

m 1,85
m 4,85
m 20 + 20

Méretek, tömeg, gáz
Kazánméretek (magasság × szélesség × mélység) mm 764 × 553 × 284

Nettó tömeg kg 39
Elérhető gázüzemi verziók Földgáz, folyékony gáz***

* Elérhető külső tartályhoz
** Tágulási tartály nincs felszerelve
*** Folyékonygáz-átalakító készlet tartozékként kapható

R 
10

8 
– 

04
/1

4

MŰSZAKI ADATOK

RIELLO S.p.A. – 37045 Legnago (VR)
tel.: +39 0442 630111 – fax: +39 0442 630371
www.riello.com

A termékek folyamatos továbbfejlesztése érdekében a RIELLO fenntartja a jelen dokumentumban 
található jellemzők és információk jövőbeli és előzetes értesítés nélküli módosításának jogát.
Következésképpen a jelen dokumentum nem tekinthető harmadik felekkel szembeni 
szerződésbeli kötelezettségnek.



Family Condens
Kondenzációs fali kazánok

A 2009/125/EK irányelvvel összhangban
A Energetikai osztály
Alacsony károsanyag-kibocsátás
Alumínium kondenzációs egység előkeverő égőfejjel 
Fűtő, átfolyós kombi és tárolós modellek
Beltéri telepítésre

www.riello.it

Energy For Life
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Fali kazánok Family Condens

Family Condens: nagyobb megtakarítás,  
nagyobb kényelem

A Family Condens fali kondenzációs kazánok úgy lettek megtervezve, hogy 
nagyfokú energetikai hatékonyságot nyújtsanak, és nagyobb kényelmet a 
felhasználó számára. A széles modulációs tartomány alkalmazásának, ami eléri az 
1:10 arányt, és a változtatható sebességű keringtető alkalmazásának köszönhetően 
a Family Condens kazánok jelentős megtakarítást és alacsonyabb károsanyag-
kibocsátást garantálnak, valamint jobb hatékonyságot mind a kisebb, mind a 
többzónás rendszerek esetén. 
A technológiai fejlesztésekhez hozzá adódnak azok az előnyök, melyeket a Family 
Condens termékcsalád a felhasználóknak nyújt.

Minden Family Condens kazán az A energe-

tikai osztályba tartozik, mind a fűtés, mind a 

használati meleg víz előállítás tekintetében, és 

megfelel a 2009/125/EK Európai Uniós irányelv-

ben foglalt követelményeknek.

A

A

XL
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Termékcsalád

Teljes és kiváló teljesítmény

FAMILY CONDENS 2.5 KIS ÉS 3.5 KIS:
beltéri átfolyós kombi modellek fűtéshez és 
használati meleg víz előállításához 2,8–25 kW és 
3,6–35 kW teljesítménnyel.

FAMILY CONDENS 2.5 IS, 3.0 IS és 3.5 IS: 
beltéri modellek csak fűtésre, 2,8–25 kW, 3,2–
30,0 KW és 3,6–35 kW-os teljesítménnyel.

FAMILY AQUA CONDENS 3.5 BIS: 
beltéri kombi modell fűtéshez és használati me-
leg víz előállításhoz, 60 literes, 3,5–35 kW telje-
sítményű rozsdamentes acél tárolóval.

TERMÉKCSALÁD
Family Condens az alábbi változatokban és teljesítményekkel áll rendelkezésre*:

A Riello Family Condens kazánok az A energetikai osztályba tartoznak, mind a fűtés, mind a használati meleg víz előállítás tekintetében. A gyári tartozékként 
szállított kültéri érzékelőnek és a távvezérlésnek köszönhetően a rendszer hatékonysága nő és eléri az A+ energiaosztályt.

A

FAMILY CONDENS CONTROLLO REMOTO SONDA ESTERNA IMPIANTO CON EFFICIENZA 
ENERGETICA SUPERIORE

A+

*A HMV működésre vonatkozik.

FAMILY CONDENS TÁVVEZÉRLÉS KÜLTÉRI ÉRZÉKELŐ JOBB ENERGETIKAI 
HATÉKONYSÁGÚ BERENDEZÉS

FAMILY CONDENS FAMILY AQUA CONDENS
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Fali kazánok Family Condens

Hatékonyság és megbízhatóság

A legújabb jogszabályok figyelembevételével tervezett és gyártott, EK megfelelőségi tanúsítvánnyal és IMQ minőségi tanúsítvánnyal rendelkező, Riello Family Con-
dens kazánok a legmodernebb, ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező üzemekben készülnek.

FOGYASZTÁST CSÖKKENTŐ 
TECHNOLÓGIA
Az innovatív alumínium kondenzációs hőcserélő le-
hetővé teszi a füstgázban lévő hő nagy részének visz-
szanyerését, amivel csökken a kéményen át történő 
veszteség, és a füstgázban található vízgőz rejtett 
kondenzációs hőjének visszanyerését is. Az előkeverős 
égőfej optimalizálja az égési keveréket, aminek révén 
olyan értékre csökkent a NOx kibocsátás, hogy a kazán 
megkapta az EN 677 Európai Irányelv szerinti legmaga-
sabb, 5. osztályú besorolást.

FÜSTGÁZGYŰJTŐ, CSATLAKOZÓVAL 
A FÜSTGÁZ ELEMZÉSHEZ ÉS 

KONDENZELVEZETÉSHEZ
KONDENZÁTOR 
HŐCSERÉLŐ

ELŐKEVERÉSES  
ÉGŐFEJ

Az új Family Condens berendezések gyárilag az elölről hozzáférhető kondenzációs hőcserélővel 
vannak felszerelve, amely teljes egészében az egyik legjobb hővezetőből, alumíniumból készül, és úgy 
van megtervezve, hogy mind az energetikai hatásfok, mind a károsanyag-kibocsátás tekintetében a 
legkiválóbb teljesítményt nyújtsa a legszigorúbb európai irányelvekkel összhangban. A kondenzációs 
hőcserélő egyetlen hegesztés nélküli alumínium csőből készül, így maximálisan ellenáll a korróziónak 
és újrahasznosítható. Az alumínium jó hővezető-képessége jobb hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé, 
nem jönnek létre túlhevülő pontok, ami az élettartam tekintetében hosszútávon a hőcserélő előnyére 
válik.
Az optimalizált „vízátfolyásnak” köszönhetően ellenáll a berendezésből származó szennyeződéseknek, 
továbbá maximális emelőnyomást képes nyújtani a rendszernek, ami optimális hőcserélést és 
alacsony terhelési veszteséget tesz lehetővé, valamint megelőzi mind a vízkő, mind a szennyeződések 
lerakódását.
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Technológia

1:10 MODULÁCIÓ
A Family Condens kazánok széles körű modulációval rendelkeznek, hogy 
megfeleljenek a rendszer valós energiaszükségletének.
Ez a funkció egy biztonságos és megbízható, pneumatikus típusú rendszer 
révén valósul meg, amely nincs hatással a kazán elektronikájára. A gépészeti 
részek meghibásodása esetén a kazán hagyományos üzemmódban működik 
tovább, anélkül, hogy bármilyen problémát okozna a felhasználó számára. A 
széles modulációval rendelkező új kazánok olyan továbbfejlesztett termékek, 
melyek célja a jobb és hatékonyabb integráció az alacsony hőveszteségű, új 
típusú épületekben működő kazán és a rendszer között, ami mind a gáz, 
mind a villanyáram vonatkozásában alacsonyabb fogyasztást garantál, 
valamint nagyobb kényelmet, mind a használati meleg víz előállítása, mind 
pedig zaj tekintetében.

Energetikai fejlesztés 
a hatékonyság szolgálatában

GÁZ

LEVEGŐ+GÁZ LEVEGŐ

VÁLTOZÓ FORDULATSZÁMÚ KERINGTETŐ,  
AZ ALACSONY FOGYASZTÁSHOZ
Az alacsony fogyasztású (IEE≤ 0,20) modulációs keringtető szivattyú alkal-
mazása, a kazán teljesítményével arányos automatikus alkalmazkodásnak 
köszönhetően jelentős fogyasztáscsökkentéssel jár. Az új típusú keringtető 
technológiailag fejlett vezérlést tesz lehetővé a széles tartományú modu-
lációnak köszönhetően. A négy különböző működési mód révén bármilyen 
típusú rendszerben alkalmazható; a működési módot a speciális igények 
függvényében kell megválasztani, a kondenzáció által nyújtott előnyök ma-
ximális kihasználása érdekében. A jelentős teljesítmény modulációval kom-
binált modulációs keringtető szivattyúk alkalmazása még előnyösebbé teszi 
a kondenzációs kazánok működését, nagyobb telepítési változatosságot 
nyújt, továbbá alacsonyabb költségeket jelent, mind a tüzelőanyag, mind az 
elektromos áram vonatkozásában.
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Fali kazánok Family Condens

FAMILY CONDENS
A számos tartozékkal rendelkező, felhasználóbarát Family Condens maximális kényelmet nyújtó, tökéletes termék: az egyetlen kazán, amely képes egyesíteni az 
energiamegtakarítást és környezettudatosságot az exkluzív Riello funkciók által nyújtott intelligenciával.
Family Condens egy nagy teljesítményű modellekből álló termékcsalád, melyek nagy kapacitású bojlerekhez és szolár rendszerekhez is csatlakoztathatók, így 
ideális megoldást nyújtanak a család minden igényére és az épület gépészeti szükségleteire is.

FAMILY AQUA CONDENS:  
SOK MELEG VÍZ AZ EGÉSZ CSALÁDNAK
A Family Aqua Condens olyan kondenzációs kazán, amelynél a 60 literes 
integrált, rozsdamentes acél HMV tárolónak köszönhetően folyamatosan 
nagy mennyiségű használati meleg víz áll rendelkezésre; egyesíti a nagy 
mennyiségű, azonnal rendelkezésre álló meleg víz előnyeit a kondenzációs 
technológiára jellemző energiatakarékossággal, így nagyobb hatékonyságot 
és kisebb károsanyag-kibocsátást garantál. A Family Aqua Condens révén 
nagy mennyiségű használati meleg víz áll rendelkezésre, így lehetővé teszi 
egy két vagy több fürdőszobás, hidromasszázs káddal felszerelt, közepes 
vagy nagy háztartás minden igényének kielégítését, és kiválóan kezeli az 
egyszerre jelentkező vételezési igényeket is.
Family Condens egyesíti a kiváló teljesítményt és a modern, kidolgozott 
dizájnt. A vonzó kezelői interfész, amelyen keresztül elérhetők a Family 
speciális funkciói, valamint az alsó, csatlakozásokat takaró burkolat 
sokoldalúságot és eleganciát kölcsönöz a kazánnak.

Rugalmasság és intelligencia 
a felhasználók szolgálatában

T

M

T

T

T



Technológia

TECHNOLÓGIA ÉS EGYSZERŰSÉG KÉZ A KÉZBEN
A Family Condens kazán speciális funkciói és paraméterei közvetlenül a vezérlőpanelről programozhatók és kezelhetők, amit az eredeti dizájn és az egyszerű hasz-
nálat jellemez. A kazán paraméterei és működési állapota a nagyméretű, függőleges elrendezésű digitális kijelzőn jelenik meg.

KÉNYELMI FUNKCIÓ GOMB
A kényelmi funkció gomb kiválasztásával beál-
lítható az ideális vízhőmérséklet zuhanyzáshoz, 
így nem kell a hideg és meleg víz megfelelő ke-
verésével bajlódni. A hőmérséklet 0,5 °C fokon-
ként, 35 és 45 °C között állítható.

INTELLIGENS TÖLTÉS A CSEPP GOMBBAL
A villogó ikon azt jelzi, hogy a rendszert fel kell tölteni, mielőtt a víz teljesen elfogy és a kazán 
leáll; a gomb egyszerű lenyomásával elindul a teljesen biztonságos automatikus feltöltési ciklus.

MEMORY GOMB
A Memory gombbal aktiválható a berendezés 
intelligenciája. 
- Memory fűtés: az előremenő hőmérsékletet a 
kazántól függetlenül kezeli, így csökken a felfű-
tési idő és elkerülhető a radiátorok hőmérsék-
let-ingadozása. 
- Memory HMV: a Memory gombbal elmenthe-
tők a használati meleg víz felhasználási szoká-
sok; a kazán csak akkor indítja el a víz előmele-
gítését, amikor arra szükség van, így elkerülhető 
a pazarlás.

TOUCH&GO FUNKCIÓ
Ha a használati meleg víz felhasználási szoká-
sok megváltoznak, a csap megnyitásával és el-
zárásával aktiválható az azonnali előmelegítés, 
amely csak ahhoz az adott vételezéshez készíti 
el a melegvizet. A csap újbóli megnyitásával a 
meleg víz néhány pillanaton belül rendelkezés-
re áll.

FŰTÉSI ÜZEMMÓD
BE/KI GOMB

INFO GOMB:
Általános információkat jelenít meg:
- A rendszer hőmérséklete
- Rendszernyomás

HMV HŐMÉRSÉKLET 
SZABÁLYOZÓ GOMB

FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET 
SZABÁLYOZÓ GOMB

ENKÓDER  
elektronikus forgó jeladó

CSEPP GOMB
MANUÁLIS GOMB 

A műszaki segítségnyújtáshoz

KAZÁN BE/KI
RESET GOMB

KÉNYELMI FUNKCIÓ GOMBMEMORY GOMB
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Mivel Vállalatunk elkötelezett a gyártás, az esztétikai és méretbeli jellemzők, a műszaki adatok, felszerelések és 
tartozékok folyamatos tökéletesítése mellett, ezek változtatásnak lehetnek kitéve.

FAMILY CONDENS FAMILY AQUA 
CONDENS

Kazán modell 2.5 KIS 3.5 KIS 2.5 IS 3.0 IS 3.5 IS 3,5 BIS

Fűtési energetikai osztály A A A A A A

HMV energetikai osztály A A - - - A

Terhelési profil XL XL - - - XL

Égéstér zárt* zárt* zárt* zárt* zárt* zárt*

Tüzelőanyag MTN | LPG MTN | LPG MTN | LPG MTN | LPG MTN | LPG MTN | LPG

Névleges hőterhelés kW 20,0 30,0 20,0 25,00 30,00 34,6

Névleges hőteljesítmény (80°–60°) kW 19,6 29,2 19,6 24,58 29,25 33,7

Névleges hőteljesítmény (50°–30°) kW 21,4 31,8 21,4 26,7 31,77 36,5

Csökkentett hőterhelés kW 2,8 | 4,0 3,6 | 5,0 2,8 | 4,0 3,2 | 4,5 3,5 | 5,0 3,5 | 6,2

Csökkentett hőteljesítmény (80°–60°) kW 2,8 | 3,9 3,5 | 4,9 2,8 | 3,9 3,2 | 4,4 3,5 | 4,9 3,4 | 6,0

Csökkentett hőteljesítmény (50°–30°) kW 3,0 | 4,2 3,8 | 5,3 3,0 | 4,2 3,4 | 4,7 3,8 | 5,3 3,7 | 6,6

HMV

Névleges hőterhelés kW 25,0 34,6 25,0 30,0 34,6 34,6

Névleges hőteljesítmény kW 25,0 34,6 25,0 30,0 34,6 34,6

Csökkentett hőterhelés kW 2,8 | 4,0 3,6 | 5,0 2,8 | 4,0 3,2 | 4,5 3,6 | 5,0 3,5 | 6,2

Névleges hőteljesítmény kW 2,8 | 4,0 3,6 | 5,0 2,8 | 4,0 3,2 | 4,5 3,6 | 5,0 3,5 | 6,2

HATÁSFOK

Hasznos hatásfok Pn max. (80°–60°) % 98,1 | 98,4 97,5 | 96,5 98,1 | 98,4 98,3 | 98,5 97,5 | 96,5 97,5

Hasznos hatásfok Pn min. (80°–60°) % 98,7 | 98,8 97,2 | 97,3 98,7 | 98,8 98,9 | 98,8 97,2 | 97,3 97,3 | 97,4

Hasznos hatásfok 30% (visszatérő 47°) % 102,4 | 100,7 102,8 102,4 | 100,7 103,3 | 100,6 102,8 103,1

Égési hatásfok az elemző csatlakozónál (80÷60°) % 98,3 97,6 98,3 98,6 97,6 97,7

Hasznos hatásfok Pn max. (50°–30°) % 107,2 | 104,6 105,9 107,2 | 104,6 106,8 | 104,8 105,9 105,5

Hasznos hatásfok Pn min. (50°–30°) % 107,0 | 104,9 105,6 | 105,7 107,0 | 104,9 107,6 | 105,3 105,6 | 105,7 105,9

Hasznos hatásfok 30% (visszatérő 30°) % 109,6 | 107,3 109,2 | 106,4 109,6 | 107,3 109,6 | 107,5 109,2 | 106,4 108,0

Max. felvett elektromos teljesítmény W 93,0 115,0 93,0 108,0 115,0 116,0

Tápfeszültség Volt-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50

Védelmi fokozat IP X5D X5D X5D X5D X5D X5D

FŰTÉS

Max. fűtési nyomás bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Fűtési víz mennyiség l 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Fűtésivíz-hőmérséklet kiválasztási tartománya (+/- 3 °C) °C 20–80 20–80 20–80 20–80 20–80 20–80

Tágulási tartály l 10,0 14,0 10,0 10,0 10,0 10,0

HMV

Max. nyomás bar 6,0 6,0 - - - 6,0

Meleg víz-előállítás Δt+25 °C-kal l/perc 14,3 19,8 - - - 19,8

Meleg víz-előállítás Δt+30 °C-kal l/perc 11,9 16,5 - - - 16,5

Meleg víz-előállítás Δt+35 °C-kal l/perc 10,2 14,2 - - - 14,2

HMV hőmérséklet-kiválasztási tartomány (+/- 3 °C) °C 35–60 35–60 - - - 35–60

HMV minimum hozam l/perc 2,0 2,0 - - - 2,0

Hőterhelés-korlátozó l/perc 10,0 10,0 - - - 15,0

Tároló méret l - - - - - 60,0

CSATLAKOZÁSOK

Gázbekötés Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Előremenő - visszatérő HMV Ø 1/2” 1/2” - - - 1/2”

Rendszer előremenő/visszatérő Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

FÜSTGÁZKIVEZETÉS

Kéménycsatlakozó (koncentrikus) 60–100 Ø 60–100 60–100 60–100 60–100 60–100 60–100

Koncentrikus, maximális hossz 60–100 m egyenes vonalban m 7,8 7,85 7,8 7,8 7,85 7,85

Kéménycsatlakozó (koncentrikus) 80–125 Ø 80–125 80–125 80–125 80–125 80–125 80–125

Koncentrikus, maximális hossz 80–125 m egyenes vonalban m 20 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85

Kéménycsatlakozó (osztott) 80 Ø 80 80 80 80 80 80

Max. hossz egyenes vonalban (osztott) m 50+50 38+38 50+50 50+50 38+38 40+40

MÉRETEK ÉS SÚLY

A kazán méretei (MaxSzéxMé) mm 780x453x358 780x453x385 780x453x358 780x453x385 780x453x385 940x600x460

Kazán nettó tömeg kg 39 41 39 41 41 72,0

MŰSZAKI ADATOK

* Olyan telepítéseknél, ahol beltéri elszívás van, a B23 típusú füstgázelvezető készletet kell használni
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Condexa Pro
TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

* 270 kW-ig a DN 125-ös füstgáz készlethez, ennél nagyobb teljesítménynél DN 160-ashoz csatlakoztatható.
** A tartozékként szállított, befecskendezőszivattyú-készletében lévő keringtető.
*** A terhelésveszteségek a kazántestre vonatkoznak, ami viszont mindig egy szeparátornak vagy hőcserélőnek dolgozik.
(a) Szabad téren 1 méteren mérve.

Modell CONDEXA PRO 
50M RES

CONDEXA PRO 
50M

CONDEXA PRO 
100M

CONDEXA PRO 
100S

CONDEXA PRO 
100M RES

CONDEXA PRO 
100S RES

Anyag ACÉL/RÉZ ACÉL/RÉZ ACÉL/RÉZ ACÉL/RÉZ ACÉL/RÉZ ACÉL/RÉZ

Hatásfok osztály * 93 + 2 log Pn * 93 + 2 log Pn * 93 + 2 log Pn * 93 + 2 log Pn * 93 + 2 log Pn * 93 + 2 log Pn

Fűtőanyag MTN/GPL MTN/GPL MTN/GPL MTN/GPL MTN/GPL MTN/GPL

Tesztelt beltéri hőmérséklet °C 20 20 20 20 20 20

P. foc. max kW 34,8 45 90 90 69,6 69,6

P. foc. min kW 15 15 15 15 15 15

P. max névleges 80–60°C kW 34,2 44,2 88,3 88,3 68,5 68,5

P. min névleges 80–60°C kW 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8

P. max névleges 50–30°C kW 37,6 48,5 96,8 96,8 75,3 75,3

P. min névleges 50–30°C kW 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32

Hatásfok P. max-on 80–60°C % 98,3 98,2 98,1 98,1 98,0 98,0

Hatásfok P min-on 80–60°C % 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7

Hatásfok P. max-on 50–30°C % 108,0 107,8 107,6 107,6 107,7 107,7

Hatásfok P min-on 50–30°C % 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8

Hatásfok 30% esetén % 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7

Veszteség kéményen át, elzárt égőfejjel % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Veszteség kéményen át, égőfej P max-on % 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5

Veszteség kéményen át, égőfej P min-on % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Veszteség burkolaton keresztül T átlag 

70 °C-on és égő égőfejjel % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Veszteség burkolaton keresztül T átlag 
70 °C-on és lekapcsolt égőfejjel % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Füstgáz hőmérséklet P max-on és P min-on 80–60°C °C 65 65 65 65 65 65

Füstgát hőmérséklet P max-on és P min-on 50–30°C °C 35 35 35 35 35 35

Levegőfelesleg P max-on % 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Levegőfelesleg P min-on % 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Füstgáz tömegáram (max-min) kg/s 0,0174-0,007 0,022-0,007 0,044-0,007 0,044-0,007 0,034-0,007 0,034-0,007

Füstgáz-maradvány emelőnyomás Pa 370 490 490 490 370 370

NOx mg/kWh 25 25 25 25 25 25

Vízoldali terhelés veszteség ∆T 20 °C-kal mbar 500*** 500*** 500*** 500*** 500*** 500***

Maradvány emelőnyomás ∆T 20 °C-kal mbar 100 100 100 100 100 100

Vízmennyiség l 5 5 5X2 5X2 5X2 5X2

Max. üzemi nyomás bar 6 6 6 6 6 6

Tápfeszültség Volt/Hertz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50

Kazán által felvett elektromos teljesítmény P. max-on W 77 80 160 160 154 154

Szivattyú által felvett elektromos teljesítmény P. max-on W 130** 130** 260** 260** 260** 260**

Szivattyú által felvett elektromos teljesítmény P. min-on W 130** 130** 130** 130** 130** 130**

Füstgáz-kivezetés átmérő mm 50* 50* 50* 50* 50* 50*

Súly üresen kg 60 60 90 90 90 90

UNI 10642 kategória B23-C63 B23-C63 B23-C63 B23-C63 B23-C63 B23-C63

Zajszint (a) dB(A) < 48 < 48 < 48 < 48 < 48 < 48

Korróziónak ellenálló, bimetál bordáscső hőcserélő, nagy hőcserélő felülettel, amely magas ∆t hőmérsékleten is működhet (40 °C-ig), így csökken az üzem 
indításához szükséges idő.
Az alap elektronika magában foglalja az időjárásfüggő szabályozást és a kazánok kaszkád üzemeltetését, melyek egyesével (Master-ként) vagy telepként 
(Slave-ként) is működhetnek.
Az égés optimális kezelése és a nagy, 1-24-ig terjedő modulációs tartomány, nagy hatásfokot és alacsony károsanyag-kibocsátást eredményez (UNI EN 297 
szerinti 5. osztály).
A modulok gyári tartozékai: kültéri érzékelő, kazánleeresztő csap, biztonsági szelep, LPG átalakító készlet, és fali felfüggesztés.

- A folyamatos szolgáltatást a rendszer modularitása biztosítja: az egyes modulok meghibásodása nem veszélyezteti a teljes rendszer működését.
- A fagymentesítő és a blokkolás elleni funkció megfelelő működést garantál bármilyen időjárási körülmény esetén.
- Nagyfokú telepítési rugalmasság: a master kazán kártyájáról vezérelhető egy közvetlen zóna, egy vegyes zóna és egy HMV bojler. További vegyes zónák 

külön tartozékokon keresztül vezérelhetők.
- Működés 6 bar-ig.
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ERP CONDEXA PRO MŰSZAKI ADATOK

PARAMÉTER SZIMBÓLUM EGYSÉG 50 M RES 50 M 100 M RES 
100 S RES

100 M
100 S

Max. névleges hőterhelés kW 38,6 50 77,3 100

Min. névleges hőterhelés kW 16,7 16,7 16,7 16,7

Max. névleges hőteljesítmény HMV (80–60) kW - - - -

Min. névleges hőteljesítmény HMV (80–60) kW - - - -

beltéri fűtés szezonális energiahatékonysági osztály - - - -

vízmelegítés energiahatékonysági osztály - - - -

Névleges teljesítmény Prated kW 34,1 73,3 68,3 88,4

Beltéri fűtés szezonális energiahatékonyság ηs % 92,4 92,6 92,4 92,5

HASZNOS HŐTELJESÍTMÉNY

Névleges hőteljesítményen magas hőmérsékleten T P4 kW 34,1 73,3 68,3 88,4

30% névleges hőteljesítményen és alacsony hőmérsékleten T P1 kW 12,6 27,1 25,2 32,6

HATÉKONYSÁG

Névleges hőteljesítményen és magas hőmérsékleten T η4 % 88,4 88,3 88,4 88,4

30% névleges hőteljesítményen és alacsony hőmérsékleten T η1 % 97,8 97,9 97,8 97,8

SEGÉDÁRAMKÖRÖK FOGYASZTÁSA

Teljesen feltöltve El max W 77 100 154 160

Részlegesen feltöltve El min W 23 30 46 48

Stand by üzemmódban PSB W 2 2 4 4

EGYÉB PARAMÉTEREK

Hőveszteség Stand by üzemmódban PSTBY W 341 732,89 683 884

Őrláng energiafogyasztása PING W - - - -

Éves energiafogyasztás QHE GJ 72,8 156,0 145,8 -

Hangerőszint beltérben LWA dB - - - -

Nitrogén-oxid kibocsátás NOX mg/kWh - - - -

KOMBI FŰTŐKÉSZÜLÉKEK ESETÉN

Nyilatkozat szerinti terhelési profil - -

Vízmelegítés energiahatékonysága ηWH % - - - -

Napi áramfogyasztás Qelec kWh - - - -

Napi fűtőanyag-fogyasztás Qfuel kWh - - - -

Éves áramfogyasztás AEC kWh - - - -

Éves fűtőanyag-fogyasztás AFC GJ - - - -
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BEFOGLALÓ MÉRETEK

L

H

P

KAZÁN MODELL 
modellek

50 M
50 M RES

100 M - 100 M RES
100 S - 100 S RES

L-Szélesség mm 600 600

P-Mélység mm 380 380

H-Magasság mm 1000 1000

Rendszer előremenő coll 1 ” 1 ”

Rendszer visszatérő coll 1 ” 1 ”

Gáz coll 3/4 ” 3/4 ”

Füstgázkivezetés mm 50 50

SZERKEZET

1 -  Ventilátor
2 -  Égési levegő beszívása
3 -  Gázszelep
4 -  Füstgáz elvezetés
5 -  Füstgázelemző csatlakozó
6 -  Előremenő szonda
7 -  Biztonsági termosztát
8 -  MÁSODIK égéstér
   (csak a 100 M, 100 S RES és 100 S modelleknél)
9 -  Visszatérő szonda
10 - Kondenzgyűjtő szifon
11 - Vezérlőtábla (elforgatás 90°)
12 - Gázcsatlakozás
13 - Visszatérő rendszer csatlakozás
14 - Előremenő rendszer csatlakozás
15 - Főkapcsoló
16 - Biztonsági szelep leeresztő cső
17 - 5,4 bar nyomásig záró biztonsági szelep
18 - Víz differenciál- és minimálnyomás-kapcsolója (0,5 bar)
19 - Leeresztő csap
20 - Füstgáz szonda
21 - ELSŐ égéstér
22 - Automata légtelenítő szelep
23 - Gyújtó/lángőr elektróda
24 - Panelek
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HIDRAULIKUS RENDSZER

1 Ventilátor
2 Gázszelep
3 Automata légtelenítő szelep
4 Égő
5 Hőcserélő
6 Kondenzleeresztő szifon
7 Leeresztő csap
8 Víz differenciál- és minimálnyomás-kapcsolója (0,5 bar)
9 Biztonsági szelep (5,4 bar)

AA Légbeszívás
SF Füstgázkivezetés
SC1 Biztonságiszelep-kivezetés
SC2 Kondenzvíz-elvezetés
MI Rendszer előremenő
RI Rendszer visszatérő
GAS Gázcsatlakozás

MI RI GASSC2

SF

AA

1
2

3

4

5

6

7

SC1

9

8

A CONDEXA PRO hőközpont nincs keringtetővel felszerelve, azt a rendszernek kell tartalmaznia. Méretezésénél vegye figyelembe a berendezés vízoldali 
terhelésveszteségét, amit az alábbi grafikonon mutatunk be.

Kazán (hőközpont) vízoldali terhelésveszteség

HŐÉRZÉKELŐK ELHELYEZKEDÉSE
Minden elemhez az alábbi szondák/termosztátok tartoznak:

SONDA MANDATA RISCALDAMENTO

TERMOSTATO DI SICUREZZA
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FŰTÉSI ELŐREMENŐ SZONDA

BIZTONSÁGI TERMOSZTÁT

FÜSTGÁZ SZONDA

FŰTÉSI VISSZATÉRŐ SZONDA
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GAS

MI

RI

SC

1 4

2

6

B

A

5

Hidraulikus készlet szerelési rajz 100 kW-ig

1 Hőszigetelt hidraulikus váltó 100 kW
2 Előremenő csonk I.S.P.E.S.L. csatlakozókkal
3 Visszatérő csonk
4 Szürke polietilén kupak 
5 Szűkítő kupak Zn 3/4” x 3/8”
6 Tömítés 2”

HIDRAULIKAI KÉSZLET

Gyűjtőcső készlet max. 100 kW-os telepítésekhez

A csővezeték rendszer kialakításának megkönnyítésére két készlet tartozék áll rendelkezésre, melyek gyűjtőcsöekből és tartókengyelekből állnak:
- gyűjtőcső készlet max. 100 kW-os telepítésekhez, Condexa Pro 50 és 100-hoz;
- gyűjtőcső készlet 100 kW-nál nagyobb telepítésekhez, 2 Condexa Pro 100-hoz telepként; több vízvezetékkészletet összekapcsolva maximum 5 db Condexa 
Pro 100-ból álló rendszer telepíthető.

1 db gáz gyűjtőcső Ø 45 mm
1 db fűtési előremenő osztócső Ø 45 mm
1 db fűtési visszatérő gyűjtőcső Ø 45 mm

25
0

700

25
0

27
8

10
0
0

MI

RI

GAS

4
0
0

145

A részlet B részlet
Maximum 

presszosztát 
csatlakozás

Referencia hőmérő  
csatlakozás I.S.P.E.S.L. 

nyomásmérő 
csatlakozás

I.S.P.E.S.L. termosztát 
csatlakozás

Égés zárószelep 
szonda csatlakozás
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Hidraulikai készlet max. 400 kW-os telepítésekhez

1 db gáz gyűjtőcső 3”
1 db szigetelt fűtési előremenő osztócső Ø 3”
1 db szigetelt fűtési visszatérő gyűjtőcső Ø 3”
Karimás csövek DN 80 - PN 6
1 db hidraulikus váltó (400 kW-ig)
1 db ISPESL biztonsági készlet
1 db kondenzvíz-elvezető készlet

CSATLAKOZÁSOK

1

2

149

59

239
334

424

514

KONDENZVÍZ GYŰJTÉS ÉS ELVEZETÉS
Keresse meg a kondenzvíz-elvezetést (S) a hőközpont alsó részén, és 
a hatályos szabályok betartásával vezesse be a csövet a csapadékvíz 
elvezetőbe.

MI Fűtési előremenő 1” 
RI Fűtési visszatérő 1” 
GAS Gázcsatlakozás 3/4” 
S Kondenzelvezető csatlakozó

25
0

25
0

10
0
0

1500

MI

GAS

4
0
0 150

RI

145

30
0
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KÉTUTÚ SZELEPEK ÉS KERINGTETŐK (TARTOZÉKOK)

A Condexa Pro hőközpontok nincsenek keringtetővel felszerelve, az tartozékként rendelhető (primer keringtető).

Keringtető szivattyú-készlet (tartozék)
A készlet csöveket, csatlakozókat, visszacsapó szelepet, csapot és UPM GEO 32-85 keringtetőt tartalmaz. A készlet minden egyes technikai modulhoz 
használható.
Pl.:
 CONDEXA PRO 50: csak 1 keringtető szivattyú-készletre van szükség
 
  CONDEXA PRO 100:  2 keringtető szivattyú-készletre van szükség. Ezt a készletet annak a hidraulikus készletnek a függvényében kell megválasztani, amely-

hez csatlakoztatni fogja.

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 Q [m³/h]

0

2

4

6

8

[m]
H

0

20

40

60

80

[kPa]
p

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Q [l/s]

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 Q [m³/h]

0

20

40

60

80

100

[W]
P1

Sebesség P1 [W] I1/1 [A]

Min 5,7 0,06

Max 87 0,71

UPM GEO 32-85 180, 1 x 230 V, 50/60 Hz

Szivattyú típusa
Méretek

Bekötés Nettó súly
L1 L2 L3 B3 B4 B5 H1 H2

UPM GEO 32-85 180 3,5 131 95 50 64 38 104 G 2 2,7

Nyomás Max. 1.0 MPa (10 bar)

Min. belépő nyomás 0,05 MPa (0,5 bar) 95 °C-on

Hőmérséklet -10 °C-től +95 °C-ig (TF 95)

Osztály IPX4D
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Kétutú szelep készlet (tartozék)
A szelepkészlet egy kétutú váltószelepet tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy a primer körre egyetlen moduláló szivattyút telepítsen.
Az egyes szelepek által, nyitáskor vagy záráskor felvett teljesítmény 1,5 W.

G

K

H

M

B

C

A

L

D

I

F

O

E 3/4" M - 1" F

3/4" M-F

1" M-F

Øe 22
Øi 16

Ø 1"
3/4" - 1"

1"

1" M-F

3/4" F

A

 

-

 

TUBO MANDATA
B

 

-

 

RUBINETTO 
C -

 

VALVOLA DI NON RITORNO

D - TUBO RITORNO 
E - RACCORDO 
F - VALVOLA 3 VIE 
G - RACCORDO
H - NIPPLO 1”-1” 
I - NIPPLO ¾”-1”
K - VALVOLA 2 VIE  

 

L - TUBO GAS 
M - RUBINETTO 

 

MANDATA

TUBO CONDENSA 

RITORNO 

GAS 

VISSZATÉRŐ 

ELŐREMENŐ

KONDENZCSŐ 

A - ELŐREMENŐ CSŐ
B - CSAP
C - VISSZAÁRAMLÁS-GÁTLÓ SZELEP

L - GÁZCSŐ
M - CSAP

D - VISSZATÉRŐ CSŐ
E - CSATLAKOZÓ
F - HÁROMUTÚ SZELEP
G - CSATLAKOZÓ
H - MENETES CSATLAKOZÓ 1”-1”
H - MENETES CSATLAKOZÓ ¾”-1”
K - KÉTUTÚ SZELEP 
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Hidraulikus kapcsolás gyáriegység szivattyú keringte-
tővel

Keringtető emelőnyomás: 7 v.o.m.
Maximális tömegáram: 2 m3/h minden egyes elemnél.
Minden egyes elemhez RMX100 javasolt.

80°C

60°C

38°C

30°C

PB

PZ1

PZ2

PP

SE

SZ1 SB
SZ2

Az SZ1, SZ2 és SB szondákat külön kell telepíteni (a kazánon kívül)!

Hidraulikus kapcsolás osztó-gyűjtővel és keringtetővel

Keringtető emelőnyomás: 7 v.o.m.
Maximális tömegáram: 2 m3/h minden egyes elemnél.
Figyelembe kell venni továbbá az egyes körök terhelésveszteségét!

80°C

60°C

38°C

30°C

PB

PZ1

PZ2

V2V2

SE

SZ1 SB
SZ2

PB HMV tároló keringtető
PZ1 1. zóna keringtető (magas hőmérséklet)
PZ2 2. zóna keringtető (alacsony hőmérséklet)
V2 Kétutú szelep (tartozék)

SZ1 1. zóna szonda
SZ2 2. zóna szonda
SB HMV tároló szonda
SE      Kültéri szonda

PB HMV tároló keringtető
PZ1 1. zóna keringtető (magas hőmérséklet)
PZ2 2. zóna keringtető (alacsony hőmérséklet)
V2 Kétutú szelep (tartozék)

SZ1 1. zóna szonda
SZ2 2. zóna szonda
SB HMV tároló szonda
SE Kültéri szonda
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TELEPÍTÉS

Hidraulikus kapcsolás központi keringtetővel (*)

Keringtető emelőnyomás: 7 v.o.m.
Maximális tömegáram: 2 m3/h minden egyes elemnél.
Javasolt: Condexa Pro 50 M: RMX 100; 100M/S: RMDM 40-80; 100M/S+100M/S: RMDM 50-90.

A Master Slave típusú szabályozó rendszer a frontpanel mögött található. 
Ezt egy Master vezérlőközpont alkotja, amely egy (50 M) vagy két (100 M) 
Slave típusú vezérlőközpontot vezérel.
Minden Slave kártya csak egy hőcserélő működését felügyeli, valamint 
a hozzá tartozó előkeverő egységet és biztonsági készletet. A Master 
központ akár 62 Slave központot is vezérelhet, ami több modul te-
lepként történő szerelését teszi lehetővé; ezenkívül elő van készítve a 
távfelügyelethez, klímabeállításhoz és távvezérléshez.

80°C

60°C

38°C

30°C

PB

PZ1

PZ2
V2V2

SE

SZ1 SB
SZ2

(*) Ennél a konfigurációnál az alacsony hőmérsékletű kör keringtetőjét egy külső termosztát vezérli.
Az SZ1, SZ2 és SB szondákat külön kell telepíteni (a kazánon kívül)!

PB HMV tároló keringtető
PZ1 1. zóna keringtető (magas hőmérséklet)
PZ2 2. zóna keringtető (alacsony hőmérséklet)
V2 Kétutú szelep (tartozék)

SZ1 1. zóna szonda
SZ2 2. zóna szonda
SB HMV tároló szonda
SE Kültéri szonda
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ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

CSATLAKOZTATÁS A HŐSZABÁLYOZÓ SZERKEZETEKHEZ

A Condexa Pro hőközpontok rendkívül sokoldalú vezérlő és kezelő rendszerrel vannak felszerelve, amely akár három egymástól független, különböző 
hőmérsékleten működő kört is képes kezelni. 

Kötelező:
1 CEI-EN szabvány szerinti többpólusú kismegszakító, szakaszoló kapcsoló (érintkezők közötti távolság min. 3 mm) alkalmazása;
2 az L (Fázis) - N (Nulla) bekötések betartása. A földvezetékek hossza legalább 2 cm-rel haladja meg a tápvezetékekét.

VEZÉRELHETŐ ZÓNÁK

A kazán vezérlése az alábbi zónákat tudja kezelni:
1 közvetlen zóna, 1 vegyes zóna, 1 HMV tároló
Ezenkívül a rendszer teljesítmény vagy hőmérséklet 
alapján is működtethető, 0–10 V analóg bemenettel.

H
M

V kör
M

agas 
hőm

érsékletű kör
A

lacsony 
hőm

érsékletű kör

Pbas (*) Circolatore impianto Bassa Temp.

PB (*)28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

1

2

3

4

5

6

7

8

Circolatore sanitario

PZ1 ( *) Circolatore impianto Alta Temp.

PZ2 (*) Circolatore di anello o

VM (*)

SB
Sonda di bollitore

SZ1
Sonda zona 1 alta temp.

SE
Sonda esterna

Contatto per segnalazione
di allarme

Valvola miscelatrice  

MORSETTIERA INTERNA AL QUADRO DI COMANDO MASTER

SZ2
Sonda zona 2 bassa temp.

(*) 230V~50Hz

Pumpe

Pumpe

Pumpe 3

Vanne Mix
0

OFF

ON

Alarme

NTC

NTC

NTC

Circ. 2

NTC

TA1
Termostato ambiente
Alta Temperatura

TA2
Termostato ambiente

Bassa Temperatura

Ingresso
analogico

0-10V

IA

17 16 15 14 13 12 11 10 9

24
V

Co
m

BU
S

CR
Controllo remoto

Circ. 2

A MASTER VEZÉRLŐ TÁBLÁN BELÜLI SORKAPOCS

HMV keringtető

Magas hőm. keringtető.

Kör keringtető vagy

Alacsony hőm. keringtető

Keverőszelep

Vészjelzés érintkező

CR 
Távvezérlés

IA  
Analóg 

bemenet

TA2  
Beltéri termosztát 

Alacsony hőmérséklet

TA1 
Beltéri termosztát 
Magas hőmérséklet

Kültéri szonda

2. alacsony hőm. zóna szonda

Bojler szonda

1. magas hőm. zóna szonda



45

Condexa Pro

KÜLTÉRI SZONDA TELEPÍTÉSE

A külső hőmérséklet-érzékelő megfelelő működése alapvetően fontos 
ahhoz, hogy a kazán időjárásfüggő módon tudjon működni.
A szondát a fűtendő épület külsején kell elhelyezni, az ÉSZAKI vagy 
ÉSZAK-NYUGATI homlokzat magasságának kb. 2/3-ánál, kéményektől, 
ajtóktól, ablakoktól és benapozott területektől távol.

Az érzékelőt sima falrészen kell elhelyezni; ha a fal csupasz tégla vagy 
rücskös, alakítson ki sima felületet.
A kültéri szonda és a vezérlőpanel közötti maximális csatlakoztatási 
hossz 50 m lehet. Az 50 m-nél hosszabb kábelt igénylő csatlakoztatások 
esetén, valós méréssel kell ellenőrizni a kártya által leolvasott érték 
megfelelését, és amennyiben szükséges, a 39-es paraméterrel elvégez-
hető a korrekció.
A szonda és a vezérlőpanel közötti kábel nem lehet toldott; amennyiben 
mégis toldani szükséges, megfelelő szigeteléssel és védelemmel kell 
ellátni.
Ha kábelcsatornában vezetjük a kábelt, ügyelni kell arra, hogy az ne 
legyen együtt nagyfeszültségű vezetékkel (230 V AC).
Amennyiben nem telepít kültéri szondát, a 14-es és 22-es paramétereket 
“0”-ra kell állítani.

CONDEXA PRO 50 M RES - 50 M

VEZÉRLŐPANEL

1

14 1511 12 13

2 34 6 7

59 8

1

11

10

12 13 1511 12 13 14

2 34 6 7

59 8

CONDEXA PRO 100 M RES - 100 M

Jelmagyarázat

1 ELSŐ fűtőegység kapcsoló
2 Üzemmód-választó gomb
3 Reset gomb (Master)
4 Két színű zöld/piros jelző lámpa:
 - zöld: master elektromos jel
 - piros: hőközpont leállt jelzés
5 Paraméterválasztó gomb
6 Kijelző
7 Mentés gomb
8 Érték növelése gomb
9 Érték csökkentése gomb
10 MÁSODIK fűtőegység kapcsoló
11 Slave áramellátás-jelzés:
 - lassú villogás = stand-by
 - gyors villogás = bekapcsolási ciklus
 - folyamatosan ég = láng van
12 Slave leállás jelzés
13 Reset gomb (Slave)
14 Műszerfal
15 Hőközpont főkapcsoló

CONDEXA PRO 100 S RES - 100 S

011

514111 12 13 11 12 13
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MEGJEGYZÉSEK A MŰKÖDÉSHEZ
A Condexa PRO 50 M RES, 50 M, 100 M és 100 M RES hőközpontok vezérlőpanele az alábbi funkciókat felügyeli:

-  A HMV prioritás funkció értelmében a használati meleg víz igény esetén a master kártya ki tudja szolgálni az alacsony és magas hőmérsékletű köröket is.

-  A fagymentesítési funkció stand-by állapotban is aktív, elindítja a magas hőmérsékletű kör keringtetőjét és a zóna keringtetőt, ha a gyűjtő hőmérséklete 
5 °C alá esik. Ha van kültéri szonda, a keringtetők akkor lépnek működésbe, ha a külső hőmérséklet 3 °C alá esik. Amennyiben 10 perc után a gyűjtő hőmér-
séklete 5 °C-nál alacsonyabb, az egyik égőfej maximális teljesítményen beindul, amíg a gyűjtő hőmérséklete el nem éri a 20 °C-ot. Amennyiben 10 perc után 
a gyűjtő hőmérséklete 5 °C felett van, de a külső hőmérséklet 3 °C-nál alacsonyabb, a keringtetők addig működnek, amíg a külső hőmérséklet meg nem 
haladja ezt az értéket.

-  Levezetési funkció: az alacsony és magas hőmérsékletű kör szivattyúi az utolsó égőfej kikapcsolása után kb. 5 percig maradnak működésben. Az égőfej 
lekapcsolódása után, a kétutú szelep zárása előtt, a várakozási idő 6 perc. Az utolsó égőfej lekapcsolódásakor a szelep csak akkor zár, ha a beltéri termosz-
táttól megszűnik a kérés.

-  Kaszkád funkció: a rendszer által leadott teljesítmény kezeléséhez meg lehet választani a működő égőfejek minimális és maximális számát.

-  A bekapcsolás/kikapcsolás funkció: mindkét kaszkád üzemmódban létezik egy funkció az égőfejek bekapcsolásának és kikapcsolásának a korlátozására, 
amennyiben a hőigény alacsony.

KEZELŐI INTERFÉSZ

A Condexa PRO 50 M RES, 50 M, 100 M és 100 M RES hőközpontok vezérlőpanelén található gombok több funkciót, több módon kezelnek. Például két gomb 
kombinációja csak egy bizonyos funkciónak felel meg, vagy egy adott funkció úgy kapcsolható be, ha a gombot röviden megnyomja vagy ha vár kb. 5 mp-et.

RESET
A vezérlőpanel feloldására szolgál, ha tartós leállás lépett fel.

MODE
Lehetővé teszi a paraméterváltoztatás üzemmódba és a monitor üzemmódba  
való belépést az egyes egységeknél.

SEL
Lehetővé teszi a Master kártya által vezérelt különböző körök működési  
állapotának megjelenítését.

+ és -
Lehetővé teszik egy adott érték csökkentését vagy növelését.

MEMO
Lehetővé teszi az új értékek mentését és az utolsó hibakódok előhívását.
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ÉGÉSTERMÉKEK ELVEZETÉSE
Az elvezető csövet és a kémény csatlakozást a szabványokkal, a jogszabályokkal és a helyi előírásokkal összhangban kell kialakítani.
Merev, hőmérséklet-ingadozásnak, kondenzvíznek és mechanikai igénybevételnek ellenálló, légmentesen zárt csöveket kell használni.
Az égésterméket elvezető csövek, ha nem hőszigeteltek, potenciális veszélyforrást jelentenek.

C13 C13C53

B23P
B53P

0
,4

 m
2

A

B
C53 C33 C33

C83 C43 C43

B23-B53 Elszívás beltérről, elvezetés kültérre.
C13x  Fali koncentrikus kivezetés. A csövek egymástól függetlenül  

indulhatnak a kazántól, de a kimeneteknek koncentrikusan 
vagy egymáshoz elég közel kell elhelyezkedniük, hogy 
azonos szélhatások érjék őket (50 cm-en belül).

C33x Koncentrikus tető kivezetés
  Kimenet mint a C13x-nél.
C43x  Égéstermék-elvezetés és levegő-beszívás elválasztott, de 

azonos légmozgásnak kitett, közös füstcsőbe.
C53x  Szétválasztott égéstermék-elvezetés és levegő-beszívás, 

falon vagy tetőn keresztül, de mindenképpen különböző 
nyomászónában.

   Az égéstermék elvezetést és levegő beszívást soha ne he-
lyezze egymással szemközti falakra!

C63-C63x  Az égéstermék-elvezetést és a levegőbeszívást végző csöve-
ket külön forgalmazták és hitelesítették (1856/1).

C83  Égéstermék elvezetés egyedi vagy közös füstcsőbe és fali 
levegő beszívás.

AA BESZÍVÓ ÉS KIVEZETŐ CSÖVEK MÉRETEZÉSE

Az értékekhez azokat a csöveket vettük alapul, melyekkel a kazán 
hitelesítése történt és a füstgázgyűjtő kimenetére vonatkoznak 
(“A” pont után).

A ZÁRT ÉGÉSTÉR ÁTALAKÍTÓ KÉSZLET (tartozék) használata lehetővé 
teszi a CONDEXA PRO hőközpont számára, hogy a levegőt a telepítési 
helyiségen kívülről szívja be, tehát hogy úgy működjön, mint egy „zárt” 
(C típus) égésterű készülék.
A készlet tartalma 1 felső panel, 90°-os elszívó csatlakozóval (A), 1 vagy 2 
db bordás elszívó cső (B) és útmutató.

A Légbeszívás Ø 50 mm (zárt átalakító készlet)
S Füstgázelvezető cső ø 50 mm

A S A S 61

275 37

275 212

C63 B23

A

B

A S A S 61

275 37

275 212

C63 B23

A

B
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CONDEXA PRO 50 M RES - 50 M
A légaknák minimális belső mérete 1 db 50 mm  
átmérőjű füstgáz csőhöz.

kör alakú légakna

kör alakú légakna

négyzet alakú légakna

négyzet alakú légakna

négyszögletes légakna

négyszögletes légakna

CONDEXA PRO 100 M
A légaknák minimális belső mérete 2 db 50 mm  
átmérőjű füstgáz csőhöz.

CONDEXA PRO 50 M + 100 S
A légaknák minimális belső mérete  
3 db 50 mm átmérőjű füstgáz csőhöz.
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FÜSTGÁZELVEZETŐ CSÖVEK MÉRETEZÉSE NYITOTT ELRENDEZÉS ESETÉN

Az értékek kiszámítása G20 gáz használatával történt.
1db 50 mm-es könyök 2 m egyenes szakasznak felel meg.
1db 125 mm-es, vagy nagyobb könyök 4 m egyenes szakasznak felel meg.
FIGYELEM: a füstcsövek megközelítőleg vízszintes szakaszainál, a kondenzvíz-pangás elkerülése érdekében ellenőrizni kell, hogy a lejtés legalább 3%-os legyen! Amennyiben kon-
denzvíz-kivezető is van a függőleges szakasz lábánál, akkor a füstcsövet ez utóbbi felé kell megdönteni (kazánnal ellentétes oldal).
FIGYELEM: 3 m-nél hosszabb füstelvezetők esetén kötelező a kondenzelvezető alkalmazása!
1x125/160 A megjegyzés egy 125 mm-es gyűjtőt jelöl, amely egy 160 mm-es csőbe van bekötve.

Distance
minimale
300 mm

Cuve des condensats
(à la pression atmosphérique)

i > 3%

i
i ≥ 3%

Distanza minima 300 mm
 

Raccoglitore di condensa (a pressione atmosferica)

Scarico civile 

Distanza
minima 10 mm 

 

KONDENZVÍZ-ELVEZETÉS KIALAKÍTÁSA
Szifon az elvezető cső mentén. Amennyiben a cső függőleges vagy 
vízszintes szakaszánál 4 m-nél nagyobb hosszabbításra van szükség, a 
cső lábánál ki kell alakítani egy drénező szifont.

A szifon hasznos magasságának legalább 300 mm-nek kell lennie. A 
szifon kivezetését a csatornahálózatba kell bekötni.

Vezeték maximális mérete (m)

TELJES telepített teljesítmény (kW) Ø 50 mm-es csővel Ø 125 mm-es csővel Ø 160 mm-es csővel Ø 200 mm-es csővel

50 30 55 60 -

100 - 55 60 -

150 - 55 60 -

200 - 55 60 -

250 - 35 55 -

300 - 30 50 -

350 - 25 50 -

400 - 20 50 -

450 - - 40 -

500 - - 30 -

550 - - 30 -

600 - - 25 -

650 - - - 30

700 - - - 30

750 - - - 30

800 - - - 30

A csővezeték különböző elemeivel egyenértékű hossz (m)

Elem típusa Ø 50 mm-es csővel Ø 125 mm-es csővel Ø 160 mm-es csővel Ø 200 mm-es csővel

45°-os könyök 1 1,2 1,7 1,7

87°-os könyök 3 5 7,5 7,5

T csatlakozó 3 4 7,5 7,5

Minimális távolság 300 mm

Minimális  
távolság 10 mm i > 3% közműelvezetés

Kondenzgyűjtő (normál légnyomáson)
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KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK
Kondenzációs fali gázkazánok beltéri használatra

Füstgázgyűjtő-készlet (tartozék)

DN 125 - DN 160

KASZKÁD kapcsolás

A dőlésszög “i” mindig 3°-nál nagyobb legyen.
Amennyiben az UNI 7129 szabványban előírtak szerint kell a füstgázgyűjtőt telepíteni, a legegyszerűbb, leggyorsabb, legbiztonságosabb és legolcsóbb meg-
oldás, ha minden füstgázkimenethez egy méretre vágott, csészében végződő csövet használ.

Készlet beszerelése KIVEZETÉS JOBBRA
Készlet beszerelése KIVEZETÉS BALRA

Manicotto 

Collettore DN125/DN160

Clapet 

Curva 45° 

Tappo 
Gruppo 
scarico condensa 
(non fornito) 

Clapet 

Curva 45° 

Collettore 
DN125/DN160

Tappo 

Manicotto 

Gruppo 
scarico condensa 
(non fornito) 

i≥3°
i

Távvezérlő készlet (tartozék)

A TÁVVEZÉRLŐ KÉSZLET olyan eszköz, amely lehetővé teszi a CONDEXA 
PRO M (Master) hőközpont és a vele összekapcsolt összes CONDEXA PRO 
S (Slave) típusú egység távolról történő kezelését.
Távvezérlési funkciót tölt be, melynek köszönhetően lehetőség van 
három különböző kör (magas hőmérsékletű, alacsony hőmérsékletű és 
HMV) be- és kikapcsolási paramétereinek a beállítására.
Továbbá megjeleníti a kijelzőn és azonosítja a rendszerben felmerülő 
esetleges rendellenességeket.

A CSOMAG TARTALMA
1 - Távvezérlő 
2 - Csavar tiplivel (2 db)
3 - Használati útmutató 

1

3

2

Karmantyú

Kupak
Kondenzvíz-
kivezető egység 
(nem tartozék)

DN125/DN160 gyűjtő

Swing szelep

45”-os könyök

Karmantyú
Swing szelep

Kupak

Kondenzvíz 
gyűjtő-elvezető 
készlet

DN125/DN160  
gyűjtő

45”-os könyök
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Funkciók

Elektromos csatlakozások

Mielőtt bármilyen műveletet végezne, a berendezés főkapcsolóját (H) 
„lekapcsolva” állásba fordítva, szakítsa meg a hőközpont áramellátását.

Pbas (*)  Cir colator e impianto 

PB (*) 
28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Cir colator e sanitario 

PZ1 (*) 
Cir colator e impianto 

 arutarepme T atlA

PZ2 (*)  Cir colator e di anello o 

Bassa Temperatura 

VM (*) 
 ecirtalecsim alovla V

SB Sonda di bollitore 

SZ1 Sonda zona 1 
alta temperatura 

SE Sonda esterna 

Contatto per 
segnalazione di allarme 

 1A T
 etneibma otatsom re T

Alta Temperatura 

 2A T
 etneibma otatsom re T

Bassa Temperatura 

MORSETTIERA INTERNA AL  QUADRO DI COMANDO MASTER 

SZ2 Sonda zona 2 
bassa temperatura 

(*) 230V~50Hz 

Ingresso 
analogico 

0-10V 

IA 

 2
 4

 V  
C

 o
 

m  
B

 
U

 
S

MORSETTIERA INTERNA 
AL  CONTROLLO REMOTO 

 1
 7
 -

 2
 4

 V

 1
 6
 -

 
C

 o
 

m

 1
 5
 -

 B
 

U
 S

A távvezérlés, ha a Master kártyával össze van kötve, lehetővé teszi a rendszer alapvető paramétereinek (időzítő, működési idő a három kör esetén, keringtetők 
állapota, rendszer teljesítménye) a programozását és monitorozását.

Főbb jellemzők:
- 20 x 4 karakteres, hátulról megvilágított kijelző
- Maximális telepítési távolság a távvezérlőtől: 100 m
- Egyszerű programozhatóság és monitorozás
- Integrált beltéri szonda
- Áramellátás: 24 V (DC).
 
A készülék számos funkció elvégzését teszi lehetővé csupán négy gomb használatával, így minden művelet sokkal egyszerűbb.

Kijelző NÖVELÉS gomb
Lehetővé teszi a felfelé mozgást a kijelzőn és bármely érték növelését

CSÖKKENTÉS gomb
Lehetővé teszi a lefelé mozgást a kijelzőn és bármely érték csökkentését

JÓVÁHAGY gomb és BELÉPÉS a Főmenübe
Lehetővé teszi a kívánt oldalra vagy a kívánt beállításba való belépést.
Az első oldalon a Menü oldalra való továbblépésre szolgál.

ESC gomb
RESET gomb, ha 5 mp-ig lenyomva tartja.
Lehetővé teszi az előző oldalra való visszalépést, vagy a beállításból való kilépést. 
Amennyiben egy vagy több A típusú hiba áll fenn, a főoldalon 5 mp-ig lenyomva 
tartva mind a master, mind a slave-k esetén reset gombként működik.

A MASTER VEZÉRLŐ TÁBLÁN BELÜLI SORKAPOCS

HMV keringtető

Magas hőm. keringtető.

Kör keringtető vagy

Alacsony hőm. keringtető

Keverőszelep

Vészjelzés érintkező

IA  
Analóg 

bemenet

TA2  
Beltéri termosztát 

Alacsony hőmérséklet

TA1 
Beltéri termosztát 
Magas hőmérséklet

Kültéri szonda

2. alacsony hőm. zóna 
szonda

Bojler szonda

1. magas hőm. zóna szonda

TÁVVEZÉRLŐN BELÜLI 
SORKAPOCS
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KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK
Kondenzációs fali gázkazánok beltéri használatra

Kondenzációs, meleg vizes kazán, alacsony károsanyag-kibocsátású készülék, amit egy bimetál bordáscső hőcserélő, mikrolánggal működő, egy elektródás 
előkeverő égőfej alkot, alacsony károsanyag-kibocsátással és modulációs funkcióval.
Kültéri érzékelővel felszerelve, az előremenő víz hőmérsékletének váltakozó hőmérsékletű kezeléséhez, az M (master) sorozat esetén.
Min/max hőterhelés (hőleadó) 15–90 kW között.
Hasznos hatásfok Pn max-on, 80°/60  °C hőmérséklettel, 98,4%.
Hasznos hatásfok Pn max-on, 50°/30 °C hőmérséklettel, 108%.
Hasznos hatásfok 30% Pn max-on, 80°/60 °C hőmérséklettel, 98,7%.
Füstgáz-hőmérséklet 5 °C-nagyobb, mint a visszatérő hőmérséklet.
Maximális üzemi nyomás 6 bar.
Maximális megengedett hőmérséklet 90 °C
A megfelelő tartozékok használatával akár 5 CondexaPro 100 kazán is összekapcsolható. 

Kondenzációs, meleg vizes, alacsony károsanyag-kibocsátású kazánt az alábbiak jellemzik:
- Hőleadó min/max hőterhelés 15–90 kW között, 80°/60 °C hőmérséklettel.
- Max. hasznos névleges teljesítmény 15 és 96,8 kW között, 50°/30 °C hőmérséklettel.
- Hasznos hatásfok Pn max-on, 80°/60 °C hőmérséklettel, 98,4%.
- Hasznos hatásfok Pn max-on, 50°/30 °C hőmérséklettel, 108%.
- Hasznos hatásfok 30% Pn max-on, 80°/60 °C hőmérséklettel, 98,7%.
- Füstgáz-hőmérséklet 5 °C-nagyobb, mint a visszatérő-hőmérséklet.
-  A külső burkolat fehér színű lemez panelekből készül, amik bekattanó rendszerrel vannak összeszerelve, így könnyen eltávolíthatók és a kazán teljes egészé-

ben hozzáférhető.
- A mikrolánggal működő, előkeverős égőfej károsanyag-kibocsátása rendkívül alacsony.
- Egy elektródás elektronikus gyújtás ionizációs lángellenőrzéssel.
- 50 kW-os hőcserélő, kétfémes bordás csőkígyóval: réz a vízoldalon és rozsdamentes acél a füstgáz oldalon.
- Modulációs arány > 3:1 (50 kW).
- Időjárásfüggő működés kültéri érzékelővel az M Master változat esetén.
- Kijelző a kazán állapotának, a hőmérsékletnek, a paramétereknek és az autodiagnosztikának a megjelenítésére.
- Kívülről hozzáférhető két pólusú kapcsoló.
- Szakaszoló kapcsoló minden egyes hőleadóhoz.
- Kézi helyreállítású biztonsági termosztát minden egyes hőleadóhoz.
- NTC típusú szondák az előremenő és visszatérő körökhöz.
- Differenciál presszosztát a víz biztonsági keringtetéséhez, minimum presszosztát funkcióval (0,5 bar).
- 5,4-os biztonsági szelep, minden elemhez.
- Automata légtelenítő szelep.
- Előremenő és visszatérő kör szakaszoló a gyűjtőcsövön.
- Visszaáramlás-gátló szelep.
- Füstgázszonda minden elemen.
- Elsőfokú fagymentesítő rendszer, 3 °C hőmérsékletig.
- A keringtető és a háromutú szelep blokkolását gátló rendszer.
- Legionella-mentesítő funkció, amennyiben a rendszerhez bojler kapcsolódik.
- A megfelelő tartozékok használatával akár 5db 100-as modell is összekapcsolható.
- Akár 60 elem is kezelhető, amiket a Master változat vezérel, váltakozó sorrendben és a kaszkád stratégia kiválasztásával.
- 0–10 V (DC) lineáris bemenet teljesítményben vagy hőmérsékletben megadott hőigényhez.
- Relékimenet vészhelyzetek távoli jelzésére.
-  Külső bojler csatlakoztatáshoz előkészítve, érzékelővel/termosztáttal és keringtetővel, egy közvetlen rendszer keringtetővel és termosztáttal, és egy vegyes 

rendszer keringtetővel, keverőszeleppel és termosztáttal vagy egy független keverő szeleppel, amelynek a szivattyúját kívülről egy termosztát és a kazán 
keringtetője vezérli.

- Fűtéskör maximális üzemi nyomása 6 bar
- Megengedett max. hőmérséklet: 90 °C
- Választható hőmérséklet: 20 °C–80 °C
- Megfelel a CEI szabványnak
- Védelmi fokozat IPX4D
- Alacsony károsanyag-kibocsátás 5. NOx osztály: súlyozott érték 14 ppm-25 mg/kWh
A CONDEXA PRO hőközpontok megfelelnek:
• A gázról szóló 2009/142/EK irányelvnek
• A hatásfokra vonatkozó 92/42/EGK irányelvnek és az 1993. augusztus 26-i 412. sz. Elnöki Rendelet E Mellékletének 
• Az Elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelvnek
• Az alacsony feszültségű berendezésekről szóló 2006/95/EK irányelvnek
• Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 2009/125/EK irányelvnek
• Az energiafogyasztás címkézéssel történő jelöléséről szóló 2010/30/EU irányelvnek
• Az (EU) 811/2013 felhatalmazáson alapuló rendeletének
• Az (EU) 813/2013 felhatalmazáson alapuló rendeletének
• A gázfűtésű kazánokra vonatkozó szabványnak - Általános követelmények és tesztek EN 15502-1

SPECIFIKÁCIÓK
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Készletben található tartozékok

- PB-gáz átalakító készlet
- gázcsap minden elemhez
- töltő és leeresztő csap minden elemhez
- 1”-os hidraulikus csatlakozók
- NTC kültéri érzékelő
- 2 NTC érzékelő
- szerelősablon kartonból
- a készülék garanciatanúsítványa
- felhasználói és telepítői kézikönyv, Vevőszolgálat
- a termék azonosító táblája

Hidraulikus tartozékok fali rögzítéshez
Gyűjtőcső készlet 100 kW-ig kupakokkal
Hidraulikus kompenzátor csatlakoztató cső készlet 100 kW-ig (ISPESL 
csonkkal)
Hidraulikus kompenzátor készlet 100 kW-ig
Gyűjtőcső készlet 400 Kw-ig
Gyűjtőcső zárókupak készlet
Falitartóváz-készlet

Hidraulikus tartozékok önhordó vázra telepítéshez (sorban és B2B)
Vázkészlet
Alapzatkészlet

Egyéb hidraulikus tartozékok (mind fali rögzítéshez, mind vázra 
telepítéshez)
3”-os átmenőperem-készlet PN6 DN80
Gyűjtőcső zárókupak készlet (gyűjtőcsövekhez 400 Kw-ig)
ISPESL biztonsági csőkészlet 400 kW-ig
Hidraulikuskompenzátor-készlet 400 kW-ig
ISPESL biztonsági készlet 400 kW-ig
K - 2-utas szelep
Alacsony fogyasztású befecskendezőszivattyú-készlet
K - 2-utas szelep
2-utas szelep készlet B2B (hát-hát)
Alacsony fogyasztású befecskendezőszivattyú-készlet
Alacsony fogyasztású befecskendezőszivattyú-készlet B2B (Hát - Hát)
Fűtőanyagzárószelep-készlet (VIC) 115 kW-ig
Fűtőanyagzárószelep-készlet (VIC) 230 kW-ig
Fűtőanyagzárószelep-készlet (VIC) 580 kW-ig

TARTOZÉKOK

•  A C típusú és B2, B3, valamint B5 típusú 1000 kW-nál nem nagyobb  
névleges teljesítményű készülékekre vonatkozó speciális EN 15502-2/1  
szabványnak

• A SSIGA G1 gáz irányelvnek
• Az AICAA Tűzvédelmi előírásoknak
• A CFST LPG irányelv 2. résznek
• A levegő minőségére és az energia megtakarításra vonatkozó  
KÜLÖNBÖZŐ önkormányzati és megyei előírásoknak

Füstgáz készlet
DN 125 füstgáz gyűjtő készlet (2 füstgázelvezetővel rendelkező 
modulokhoz)
DN 125 füstgáz gyűjtő készlet (1 füstgázelvezetővel rendelkező 
modulokhoz)
DN 125 Y csatlakozó készlet DN 125/160 adapterrel (1 készlet minden 
B2B hát-hát berendezéshez)
Leeresztőszifon-készlet DN 125 füstgázgyűjtőhöz
DN 160 füstgázgyűjtő készlet (2 füstgázelvezetővel rendelkező 
modulokhoz)
DN 160 füstgázgyűjtő készlet (1 füstgázelvezetővel rendelkező 
modulokhoz)
Leeresztőszifon-készlet DN 160 füstgáz gyűjtőhöz
Zárt átalakító készlet 50
Zárt átalakító készlet 100
PPT DN 50/80 szűkítő

Elektronikus alkatrészek
Elektromos készlet kiegészítő vegyes zóna kezeléséhez 
Távvezérlés
Előremenőszonda-készlet (bojlerszonda)

Egyéb tartozékok
N2 semlegesítő készlet
HN2 semlegesítő készlet
N3 semlegesítő készlet
HN3 semlegesítő készlet



RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 630371
www.riello.it

Mivel Vállalatunk elkötelezett a gyártás, az esztétikai és méretbeli jellemzők, a műszaki adatok, felszerelések és 
tartozékok folyamatos tökéletesítése mellett, ezek változtatásnak lehetnek kitéve.



Fali fűtőkészülékek

Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek
Nyílt égésterű
Kombi beltéri kivitel

www.riello.it
Energy For Life

Fastech
Fali gázkazánok
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FALI FŰTŐKÉSZÜLÉKEK
Standard falra szerelhető gázkazánok

Fastech

TERMÉKISMERTETŐ

A Fastech a legújabb generációt képviselő, falra szerelhető, lakossági célú kazán. Letisztult megjelenés jellemzi, ideális fűtési illetve használati melegvíz-készí-
tési megoldást kínál kis- és közepes méretű lakossági felhasználóknak. A Fastech 24 kW-os teljesítményű kivitelben kapható.

- Nagy hatásfokú vörösréz bitermikus hőcserélő (Riello-szabadalom)
- Külön fűtési hőmérséklet-szabályozó rendszer biztosítja a kívánt komfortszint gyors elérését, egyúttal csökkentve a fogyasztást, a kazántestben történő 

- 8 literes tágulási tartály
- Fűtő- illetve HMV-köröket védő fagyvédő funkció
- Alapfelszereltség a kazán vezérlőpanelébe beépített, külső érzékelővel összekapcsolt hőszabályozás (opció).
- Elektromos védettség: IPX5D
- A folyékonygáz-üzemű készülékek átalakítását a telepítőnek vagy a szakszerviznek kell elvégeznie.

MŰSZAKI ADATOK

**  2

KAZÁNMODELL 24 KI
Tüzelőanyag G20 G30 G31

Készülékbesorolás - rendeltetési ország II2H+ IT

Készüléktípus B11BS

FŰTÉS

Névleges hőtermelés kW 26,70

Névleges hőteljesítmény kW 24,56

Csökkentett hőtermelés kW 11,50

Csökkentett hőteljesítmény kW 10,19

HMV-KÉSZÍTÉS

Névleges hőtermelés kW 26,70

Névleges hőteljesítmény kW 24,56

Csökkentett hőtermelés kW 9,00

Csökkentett hőteljesítmény kW 7,97

Hatásfok (Pn max. - Pn min.) % 92 - 88,6

% 90,8

Égési hatásfok % 92,6

Fűtési gáz maximális térfogatárama
Sm3/h 2,82

kg/h 2,10 2,07

HMV-készítési gáz maximális térfogatárama
Sm3/h 2,82

kg/h 2,10 2,07

Fűtési gáz minimális térfogatárama
Sm3/h 1,22

kg/h 0,91 0,89

HMV-készítési gáz minimális térfogatárama
Sm3/h 0,95

kg/h 0,71 0,70
Füstgáz hőmérséklete (maximális-minimális teljesítményen) °C 119-90 118-91 116-91

Kazán maradék emelőnyomása csövek nélkül Pa

Füstgáz tömegárama** maximális teljesítményen g/s 16,080 15,370 15,800

Füstgáz tömegárama** minimális teljesítményen g/s 15,270 14,060 14,350

Levegő térfogatárama Nm3/h 44,547 41,400 42,618

Füstgáz térfogatárama Nm3/h 47,224 43,356 44,681

Légfelesleg-tényező (λ) maximális teljesítményen % 1,740 1,709 1,736

Légfelesleg-tényező (λ) minimális teljesítményen % 3,859 3,704 3,733

Max.** / min.** CO2 % 6,8/3 8,2/3,8 7,9/3,7

Max.** / min.** CO lev. nélk. kevesebb, mint: ppm 150/40 160/50 90/40

Max.** / min.** NOx lev. nélk. kevesebb, mint: ppm 180/100 250/150 220/140
NOx-osztály 3
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ERP-IRÁNYELV SZERINTI MŰSZAKI ADATOK

FASTECH 24 KI
PARAMÉTER JELÖLÉS ÉRTÉK MÉRTÉKEGYSÉG

Szezonális helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya - C -

Vízmelegítés energiahatékonysági osztálya - A -

Névleges teljesítmény Pnom 25 kW

Szezonális helyiségfűtés energiahatékonysága ηS 78 %

HASZNOS HŐTELJESÍTMÉNY

Névleges hőteljesítmény és magas hőmérsékletű üzem (*) P4 24,6 kW

30%-os névleges hőteljesítmény és alacsony hőmérsékletű üzem (**) P1 7,2 kW

HATÉKONYSÁG

Névleges hőteljesítmény és magas hőmérsékletű üzem (*) η η4 82,8 %

30%-os névleges hőteljesítmény és alacsony hőmérsékletű üzem (**) η1 81,5 %

SEGÉDÜZEMI ÁRAMFOGYASZTÁS

Összterhelés elmax 7 W

Részterhelés elmin 3,7 W

Készenléti üzemmód PSB 2,3 W

EGYÉB PARAMÉTEREK

Hőveszteség készenléti üzemmódban Pstby 143 W

Gyújtóláng energiafogyasztása Pign - W

Éves energiafogyasztás QHE 91 GJ

Beltéri hangteljesítményszint LWA 50 dB

Nitrogénoxid-kibocsátás NOx 134 mg/kWh

KOMBI FŰTŐKÉSZÜLÉKEK:

- XL -

Vízmelegítési energiahatékonyság η ηwh 80 %

Napi elektromos energiafogyasztás Qelec 0,058 kWh

Napi tüzelőanyag-fogyasztás Qfuel 25,265 kWh

Éves elektromos energiafogyasztás AEC 13 kWh
Éves tüzelőanyag-fogyasztás AFC 19 GJ

KAZÁNMODELL 24 KI
Maximális fűtési üzemi nyomás bar 3

Minimális nyomás normál működéshez bar 0,25-0,45
Megengedett legnagyobb hőmérséklet °C 90

°C 40/80
Tápfeszültség V - Hz 230-50

Maximális felvett elektromos teljesítmény W 64
Elektromos védettségi szint IP X5D

Tágulási tartály l 8
Tágulási tartály előtöltési nyomása bar 1

Maximális HMV-készítési üzemi nyomás bar 6
Minimális HMV-készítési üzemi nyomás bar 0,15

l/min 14,1
l/min 11,7
l/min 10,1

°C 37-60
Használati meleg víz minimális térfogatárama l/min 2

Térfogatáram-határoló l/min 10
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Standard falra szerelhető gázkazánok

KAZÁNMODELL 24 KI

L mm 400
P mm 328
H mm 740

Nettó tömeg kg 30

BEFOGLALÓ MÉRETEK

SZERKEZETI FELÉPÍTÉS – 24 KI

 1 Töltőcsap
 2 Gázszelep
 3 Berendezés leeresztő szelepe
 4 Gázégő
 5  Gyújtó- / lángőrelektróda
 6 Bitermikus hőcserélő
 7 Korlátozó termosztát
 8 Fűtés NTC-érzékelője
 9 Fütsgáztermosztát
 10 Biztonsági termosztát
 11 HMV NTC-érzékelője
 12 Tágulási tartály

 13 Légtelenítő szelep
 14 Keringető szivattyú
 15 Víz-nyomáskapcsoló
 16 Áramláskapcsoló
 17 Biztonsági szelep

H

L
P

9

10

11

12

13

14
15

16

17

8

7

6

5

4

3
2

1

VÍZKÖR

 R Fűtési visszatérő-ág
 M Fűtési előremenő-ág
 G Gáz
 AC Meleg víz
 AF Hideg víz
 1 Leeresztő csap
 2 Víz-nyomáskapcsoló
 3 Töltőcsap
 4 HMV NTC-érzékelője
 5 Gázégő
 6 Fűtés NTC-érzékelője
 7 Hőcserélő
 8 Tágulási tartály

 9 Légtelenítő szelep
 10 Térfogatáram-határoló
 11 Áramláskapcsoló
 12 Keringető szivattyú
 13 HMV biztonsági szelepe
 14 Automatikus 

megkerülőszelep
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FÜSTGÁZELVEZETÉS ÉS ÉGÉSLEVEGŐ-BESZÍVÁS (24 KI)

A füstgázelvezető csövet és a kéményhez való csatlakoztatást a helyi és 
országos szabványok és rendeletek betartásával kell kivitelezni.
Csak merev csöveket szabad használni, az egyes elemek közötti toldá-
soknak hermetikusan zárniuk kell és az összes alkotóelemnek ellenálló-

-
chanikus igénybevétellel szemben.
A Fastech KI kazán fel füstgáztermosztáttal van felszerelve, amely a kür-
tő jobb oldalán található, és amely az égéstermékek esetleges vissza-
áramlása esetén azonnal megszakítja a kazán működését.
Az égéslevegő nyílásait a műszaki szabványokkal összhangban kell ki-
vitelezni.
A szigeteletlen elvezető csövek potenciális veszélyforrást képviselnek.
Tilos a telepítésre kijelölt helyiség nyílásait elfedni vagy leszűkíteni.

200

20
0

200

VÍZCSATLAKOZÁSOK

 M Fűtési előremenő-ág
 AC Melegvíz-kimenet
 G Gáz
 R Fűtési visszatérő-ág
 AF Hidegvíz-bemenet

 M Fűtési előremenő-ág
 AC Melegvíz-kimenet
 G Gáz
 R Fűtési visszatérő-ág
 AF Hidegvíz-bemenet

összkeménység esetén is megfelelő méretű szűrőt kell felszerelni, ha a víz nem tökéletesen tiszta / tisztítható vízhálózatból származik.

14
0

86,5 58,56565 50 80

M AC G R AF

24 KIS

12
3,

517
3,

5

85 556565 50 80

M AC G R AF
24 KI
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Standard falra szerelhető gázkazánok

BELTÉRI TELEPÍTÉS: sokféle helyiségben telepíthető, ha az égéstermék elvezetésére, 
illetve az égéslevegő beszívására szolgáló cső a helyiségen kívülre van vezetve, illet-
ve kívülről érkezik. Ilyen esetben a helyiségen nem szükséges szellőzőnyílást kialakí-
tani, mert a kazán égési köre telepítési környezethez képest „légmentesen elzárva”  
működik.

Ha azonban az égési levegő a telepítésre szolgáló helyiség levegőjét használja, azon 
a műszaki szabványoknak megfelelő, kellően méretezett szellőzőnyílásokat kell  
kialakítani.
Figyelembe kell venni a biztonsági és szabályozóberendezések eléréséhez, a karban-
tartási műveletek elvégzéséhez szükséges helyet. Ellenőrizni kell, hogy a készülék vé-
dettségi szintje megfelel-e a telepítésre kijelölt helyiség jellemzőinek. 
Ha a kazán a levegőnél nagyobb fajlagos tömegű gáz tüzelőanyaggal üzemel, az 

elhelyezni.

KAZÁNTELEPÍTÉS

Kültéri telepítés

50 50

Az értékek mm-ben  
vannak megadva

20
0

KERINGETŐ SZIVATTYÚ

KERINGETŐ SZIVATTYÚ MÉTER NAGY EMELŐNYOMÁSÚ KERING MÉTER

* Tartozékként rendelkezésre áll
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Az alábbi gyengeáramú készülékek:
C.R. = távvezérlés
S.E. = külső érzékelő
az ábrán jelzettek szerint a
CN6 csatlakozóra kötendők.

beillesztése a rajz szerint történjen, a 2 
utas csatlakozón lévő átkötés 
eltávolítását követően (CN5).

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

- Két fázisvezeték közötti áramellátás esetén ellenőrző eszközzel meg kell vizsgálni, hogy a két vezeték közül melyiknek nagyobb a potenciálja a földhöz 
képest, és azt kell az L, a másik vezetéket pedig az N kapocsra csatlakoztatni.

– A kazán működhet fázis- és nulla- vagy két fázisvezeték közötti áramellátással. Lebegő tápellátás esetén (tehát eredendő földeléspont nélkül) olyan 
szigetelőtranszformátort kell használni, amelynek szekunder oldala földelve van.

Az alábbiak betartása kötelező:
– A CEI-EN 60335-1 szabványnak megfelelő, valamennyi pólust megszakító termomágneses biztonsági megszakító, hálózati megszakító használata (érintkező-

– 2 keresztmetszetű vezetékek használata és az L (fázis) - N (nulla) bekötés betartása.
– A megszakító áramértéke feleljen meg a kazán elektromos teljesítményének; ehhez ellenőrizni kell a telepített modell elektromos teljesítményét.
– A készüléket megfelelő hatékonyságú földelőberendezéshez kell csatlakoztatni.
– Biztosítani kell, hogy a telepítést követően a fali csatlakozó hozzáférhető legyen.
– Tilos a készülék földeléséhez a gáz- vagy vízcsöveket használni.
– A gyártó nem felel az elektromos kapcsolási rajzokban foglaltak be nem tartásából származó esetleges károkért.
– A telepítő felelőssége a készülék megfelelő földelésének biztosítása; a gyártó nem felel a földelés helytelen kivitelezéséből vagy elmulasztásából származó 

esetleges károkért.

VEZÉRLŐPANEL

1 Folyadékhőmérő
2 Digitális kijelző a működési hőmérséklet és a hibakódok megjelenítésére
3 Funkcióválasztó: 
  Kikapcsolás (OFF) / riasztások törlése,

  Nyár,

  Tél / fűtési víz hőmérséklet-szabályozása

4  Használati meleg víz hőmérséklet-szabályozása

21 43

 

DIGITÁLIS KIJELZŐ

Berendezés feltöltése; ez az ikon az A04 hibakóddal együtt jelenik meg

Hőszabályozás: a külső érzékelőhöz való csatlakozást jelzi

Őrláng leállása, ez az ikon az A01 hibakóddal együtt jelenik meg

Rendellenesség: valamiféle működési rendellenességet jelez és hibakóddal együtt jelenik meg

Működés fűtési üzemmódban

Működés HMV-üzemmódban

Fagyvédelem: a fagyvédő ciklus aktív állapotát jelzi

Fűtési / használati meleg víz hőmérséklete vagy működési rendellenesség

 

DIGITÁLIS KIJELZŐ IKONOK ISMERTETÉSE
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Standard falra szerelhető gázkazánok

A fűtéscsapkészlet lehetővé teszi a fűtőberendezés előremenő- és visz-
szatérő-ágának elzárását. 
A kazán karbantartásakor az elzáró csapok használatával elkerülhető, 
hogy az egész berendezést le kelljen üríteni.

A készlet tartalma a következő:

Megnevezés  Mennyiség
Berendezésleeresztő csapok  2
Fűtési előremenő- / visszatérő-idom  2
3/4” csatlakozóelem  2
Hollandi anya  2
Tömítés  4
Útmutató  1

Fűtési 
visszatérő-idom

Fűtési 
előremenő-idom

A szűrős fűtéscsapkészlet lehetővé teszi a fűtőberendezés előremenő- és 
visszatérő-ágának elzárását és a víz szűrését. A kazán karbantartásakor 
az elzáró csapok használatával elkerülhető, hogy az egész berendezést 
le kelljen üríteni.

A készlet tartalma a következő:

Megnevezés  Mennyiség
Szűrős fűtéscsap  1
Fűtéscsap  1
Fűtési előremenő- / visszatérő-idom  2
3/4” csatlakozóelem  2
Hollandi anya  2
Tömítés  4
Útmutató  1

Fűtési 
előremenő-idom

Fűtési 
visszatérő-idom
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KÜLSŐ ÉRZÉKELŐ FELSZERELÉSE ÉS BEKÖTÉSE
A külső érzékelőt a fűteni kívánt épület külső falára kell felszerelni, ügyelve a következő előírások betartására:
- a szélnek leggyakrabban kitett, ÉSZAKI vagy ÉSZAK-NYUGATI fekvésű homlokzatra kell szerelni, kerülve azt, hogy közvetlen napsugárzás érje;
- a homlokzat magasságának mintegy 2/3-ára kell felszerelni;
- ne legyen a közelében ajtó, ablak, levegőkivezető nyílás, kémény vagy más hőforrás.

2 közötti keresztmetszetű, legfeljebb 30 méter hosszú, kéteres vezetékkel kell elvégezni (nem alaptartozék). 
A külső érzékelőhöz csatlakoztatandó vezetéknél nem szükséges betartani a polaritást. Ennél a vezetéknél kerülni kell a toldásokat; ellenkező esetben 

nyújtó vezetékektől el kell különíteni.

KÜLSŐ ÉRZÉKELŐ VEZETÉKÉNEK ELEKTROMOS BEKÖTÉSE A KAZÁNBA
A kártyához való hozzáférésről a kazán műszaki útmutatójában található tájékoztatás. A külső érzékelő vezetékét az ábrán látható módon kell bekötni. 

KÜLSŐÉRZÉKELŐ KÉSZLET

A külsőérzékelő-készlet lehetővé teszi a külső hőmérséklet érzékelését, és a távvezérlő panelhez csatlakoztatva működésbe lépteti a időjárás-követő 
vezérlőprogramot. A készlet tartalma a következő:

Megnevezés  Mennyiség
Külső hőmérséklet-érzékelő  1
Útmutató  1

Az érzékelőt sima falfelületen kell elhelyezni; vakolatlan téglafal vagy egyenetlen falfelület esetén sima rögzítési felületről kell gondoskodni.

A külső érzékelő és a vezérlőpanel közötti bekötővezetéknél kerülni kell a toldásokat; ellenkező esetben gondoskodni kell azok vízmentes lezárásáról és 

ZÓNASZELEPKÉSZLET TARTOZÉK

A készlet tartalma a következő:

Megnevezés  Mennyiség
ITRF05 jelű elektronikus zónaszelep-vezérlő kártya  1
Összekötő vezeték az MP kártya és az ITRF05 között  1
2 pólusú csatlakozó  1
Átkötés  1

BELTÉRI KAZÁNOK MP KÁRTYÁVAL

Afb. - Abb. ábra 2b

Afb. - Abb. ábra 1c
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A CN4 csatlakozása potenciálmentes, alaphelyzetben nyitott érintkező, 
amely akkor zár, ha a vezérlőpaneltől hőtermelési kérés érkezik. Ezért a 

-
val sorba kötve, vagy pedig közvetlenül rákötve egy esetleges vízköri 
szétválasztó valamelyik szobatermosztát-kapcsára.

ZÓNASZELEPEK BEKÖTÉSE
A zónaszelepek végálláskapcsolóit párhuzamosan, potenciálmentes 
érintkezővel kell bekötni a kapocsléc szobatermosztát-kapcsaira vagy 
a kazán gyengeáramú kapcsaira (MP kártyánál). A C (közös) illetve NO 
(alapesetben nyitott) érintkezőket kell használni.
A készülékhez adott kétpólusú (CN4) csatlakozót kell használni a táv-
vezérlő telepítésére szolgáló zóna szelepének tápellátásához (lásd a 4a, 
4b és 4c ábrát). Célszerű rugós visszacsapó szelepeket használni.

FIGYELMEZTETÉSEK
A vezérlőpaneltől hőtermelési kérés érkezett:
- A vezérlőpanel kérése elsőbbséget élvez a kazán szobatermosztátjának bármely egyéb kérésével szemben.
- A vezérlőpanel telepítésére szolgáló zóna kezelése a panelen beállított értékek szerint történik.
-  Ha egyszerre mindkét irányból (a vezérlőpanel és a szobatermosztát felől is) kérés érkezik, akkor a kazán a vezérlőpanelen beállított szabályokat követve 

működik.
-  Ha a hőszabályozás csak a távvezérlésű zónában szükséges (a szobatermosztátos zónákban nem), akkor a külső érzékelőt közvetlenül ahhoz (ha ki van 

alakítva), és nem a kazánhoz kell csatlakoztatni.

A vezérlőpaneltől nem érkezett hőtermelési kérés:
Ha csak a szobatermosztátoktól érkezik kérés, akkor a kazán a vezérlőkártyán beállított értékek szerint működik; ebben az esetben kétféle helyzet állhat elő:
- Külső érzékelő nincs bekötve a kazánba: a fűtésbeállítási pont a fűtési hőmérséklet beállítógombjával állítható be.
 Ekkor a működés rögzített pont alapján történik.
-  Ha a kazán kapcsaira külső érzékelő van rákötve, a hőszabályozás automatikusan bekapcsol a műszerfalon található, külön erre szolgáló szabályozóval 

hőmérséklet kiszámítására. 

MŰKÖDÉS
A távvezérlőtől érkező hőtermelési kérés hatására az ITRF05 jelű kártyán 
egy relé a zóna szelepét működésbe léptetve meghúz. A végálláskapcsolók 
lezárják a szobatermosztát áramkörét, aminek következtében bekapcsol 

KÉTFÁZISOS ZÓNASZELEPEK
A kétfázisos szelepeknél (nyitás és zárás) az ITFR05 jelű kártya és a szelep 

alaptartozék).

Afb. - Abb. ábra 6

Afb. - Abb. ábra 4c

BELTÉRI KAZÁNOK MP KÁRTYÁVAL

Afb. - Abb. ábra 7

Zónaszelep végálláskapcsolója 
vagy esetleges szobatermosztát

NULLA

FÁZIS

NULLA

FÁZIS
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KONSTRUKCIÓ ISMERTETÉSE MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓHOZ

A Fastech a legújabb generációt képviselő, falra szerelhető, lakossági célú kazán. Elegáns és letisztult megjelenés jellemzi, ideális fűtési illetve használati 
melegvíz-készítési megoldást kínál kis- és közepes méretű lakossági felhasználóknak. 
24 kW-os teljesítményű, nyílt égésterű (KI) kivitelben kapható, a következő jellemzőkkel:
• Kis méret és súly.
• Nagy hatásfokú bitermikus vörösréz hőcserélő (szabadalmaztatva).
• Automatikus bekapcsolás, ionizációs és állandó vezérlésű lángellenőrzés.
• Külön fűtési hőmérséklet-szabályozó rendszer biztosítja a kívánt komfortszint gyors elérését, egyúttal csökkentve a fogyasztást, a kazántestben történő 

vízkőképződést és a hőátadó elemek hőingadozását is.
• Automatikusan bekapcsoló fagyvédő funkció. 
• Alapfelszereltségben rendelkezésre álló, a kazán kártyájába beépített, a külső érzékelővel (tartozék) összekapcsolt hőszabályozás.
• Elektromos védettségi szint: IPX5D
• Széles tartozékkínálat a levegőbeszíváshoz és fütsgázelvezetéshez.
• 8 literes fűtési tágulási tartály.
• Megfelel a 2009/125/EK irányelvnek.



RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel.: +39 0442 630111 - fax: +39 0442 630371
www.riello.com

Vállalatunk folyamatosan törekszik valamennyi terméke folyamatos tökéletesítésére, ezért azok esztétikai  
és méretbeli jellemzői, műszaki adatai, felszereltsége és tartozékai az idők során változhatnak.



A 2009/125/EK irányelvvel összhangban
Nyílt égéstér 
Átfolyós és tárolós kombi modellek

www.riello.it

Energy For Life

Start
Hagyományos fali kazánok
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Start: kis kazán 
nagy teljesítménnyel

A Start egy egyszerűen használható, megbízható fali kazán, 
amely számos előnnyel rendelkezik:  innovatív dizájn, funkcio-
nalitás és egyszerű használat.
A Start egy réz alapanyagú, HMV hőcserélővel és egy el-
sődleges, soros hőcserélővel van ellátva, amely szeny-
nyeződésmentességet és nagyobb szilárdságot biztosít.  
Az alacsony fogyasztású (IEE ≤0,20) keringtetővel felszerelt 
Start kazán megfelel az ErP 2009/125/EK irányelvnek.
Nyílt égésterű, kombi, átfolyós és tárolós változatban, 24 és 
28  kW-os teljesítménnyel áll rendelkezésre. Tartozékok min-
den igényt kielégítő, széles skálája teszi teljessé a kínálatot.

Fali kazánok Start
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A Start készüléket egyszerű és elegáns vonalvezetés jellemzi. Minden funkció két gomb segítségével elérhető: az egyik funkcióválasztóként működik, és a fűtési 
hőmérsékletet ellenőrzi, míg a másik a használati meleg víz hőmérsékletéért felel. A digitális kijelzőnek köszönhetően megjeleníthető az üzemmód és a hozzá 
tartozó hőmérsékletek, valamint a rendellenes állapotok. A nyomásmérő lehetővé teszi a fűtési rendszer nyomásának gyors ellenőrzését. Komfort, kényelem és 
megtakarítás, ezt nyújtja a C.T.R. (fűtési hőmérséklet szabályozása) funkció. A hőmérséklet-szabályozási tartomány fehér pontokkal jelzett területét kiválasztva, a 
kazán automatikusan beállítja az előremenő hőmérsékletet, így a működést a lakás valós igényeihez igazítja.

Egyszerű vezérlőparancsok

TÁVVEZÉRELHETŐ
Az opcionális tartozékként rendelhető távvezérlő ellenőrzi a hagyományos 
beállításokat és heti programozású vezérlőként is funkcionál. A napi 
idősávok függvényében többféle kényelmi szinten teszi lehetővé a kazán 
programozását, továbbá egy „szabadság” funkciót is tartalmaz. Minden 
funkciót a két frontoldali gombbal lehet beállítani. 

MINDIG RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MELEG VÍZ
Start Aqua ideális megoldás a lakás meleg víz igényének kielégítésére. 
A 45 vagy 60 literes változatban rendelkezésre álló integrált tárolónak 
köszönhetően a várakozási idő minimálisra csökken, akkor is, ha a vételezés 
egyidejűleg több ponton történik. A maximális kényelem érdekében a 
rendszer állandó hőmérsékleten tartja a szolgáltatott vizet.

FUNKCIÓ KIVÁLASZTÓ GOMB:
lehetővé teszi az üzemmód 
kiválasztását

MÓDOSÍTÓ GOMB:
lehetővé teszi a kiválasztott  

paraméter módosítását

HMV 
POTENCIOMÉTER

DIGITÁLIS 
KIJELZŐ

C.T.R. 
FUNKCIÓ

ELŐMELEGÍTÉSI FUNKCIÓ 
AKTIVÁLÁSA

FŰTÉSI POTENCIOMÉTER  
ÉS ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ

NYÁRI 
ÜZEMMÓD

ON-OFF
RESET

HIGROMÉTER

P

Caricamento impianto, questa icona viene visualizzata insieme al codice anomalia A04

Termoregolazione: indica la connessione ad una sonda esterna

Blocco fiamma, questa icona viene visualizzata insieme al codice anomalia A01

Anomalia: indica una qualsiasi anomalia di funzionamento e viene visualizzata insieme ad un codice di allarme

Funzionamento in riscaldamento

Funzionamento in sanitario

Antigelo: indica che è in atto il ciclo antigelo

Funzione Preriscaldo attiva (acqua calda più veloce)

Temperatura riscaldamento/sanitario oppure anomalia di funzionamento

Rendszer feltöltése

Hőszabályozás

Lángblokkolás

Rendellenesség

Fűtési üzemmód

P

Caricamento impianto, questa icona viene visualizzata insieme al codice anomalia A04

Termoregolazione: indica la connessione ad una sonda esterna

Blocco fiamma, questa icona viene visualizzata insieme al codice anomalia A01

Anomalia: indica una qualsiasi anomalia di funzionamento e viene visualizzata insieme ad un codice di allarme

Funzionamento in riscaldamento

Funzionamento in sanitario

Antigelo: indica che è in atto il ciclo antigelo

Funzione Preriscaldo attiva (acqua calda più veloce)

Temperatura riscaldamento/sanitario oppure anomalia di funzionamento

HMV üzemmód

Fagymentesítés

Előmelegítés bekapcsolva funkció (gyorsabb melegvíz-előállítás)

Fűtés/HMV hőmérséklet vagy működési rendellenesség

Technológia - Termékcsalád



RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 630371
www.riello.it

Mivel Vállalatunk elkötelezett a gyártás, az esztétikai és méretbeli jellemzők, a műszaki adatok, felszerelések és 
tartozékok folyamatos tökéletesítése mellett, ezek változtatásnak lehetnek kitéve.

MŰSZAKI ADATOK

START START AQUA

Kazán modell 24 KI 24 BI 28 BI

Fűtési energetikai osztály C C C

HMV energetikai osztály B B B

Nyilatkozat szerinti terhelési profil XL XL XL

Égéstér nyitott nyitott nyitott

Tüzelőanyag MTN | LPG MTN | LPG MTN | LPG

Névleges hőterhelés kW 26,7 26,7 31,0

Névleges hőteljesítmény (80°–60°) kW 24,0 23,9 28,1

Csökkentett hőterhelés kW 10,7 10,4 14,0

Csökkentett hőteljesítmény (80°–60°) kW 9,1 8,7 12,32

HMV 

Névleges hőterhelés kW 26,7 26,7 31,0

Hőteljesítmény maximumon kW 24,0 23,9 28,1

Csökkentett hőterhelés kW 8,3 10,4 9,8

Hőteljesítmény minimumon kW 7,1 8,7 8,6

MTN HATÁSFOK

Hasznos hatásfok Pn max-on (80°–60°) % 89,8 89,6 90,5

Hasznos hatásfok Pn min-on (80°–60°) % 85,4 83,7 88,0

Hasznos hatásfok 30% (visszatérő 47°) % 89,5 86,1 89,9

Égési hatásfok % 92,6 91,4 93,7

Felvett elektromos teljesítmény W 55,0 43,0 49,0

Tápfeszültség Volt-Hz 230-50 230-50 230-50

Védelmi fokozat IP X5D X5D X5D

FŰTÉS

Max. fűtési nyomás bar 3,0 3,0 3,0

Fűtési hőmérséklet tartománya °C 40–80 40–80 40–80

Membrános tágulási tartály kapacitása l 8,0 10,0 10,0

HMV ELŐÁLLÍTÁS (*)

Max. nyomás bar 6,0 6,0 6,0

Melegvíz-előállítás Δt+25 °C-kal l/perc 13,7 13,7 16,1

Melegvíz-előállítás Δt+30 °C-kal l/perc 11,5 11,4 13,4

Melegvíz-előállítás Δt+35 °C-kal l/perc 9,8 9,8 11,5

Áramlásszabályozó l/perc 10,0 11,0 13,0

HMV hőmérséklet-tartomány °C 37–60 37–60 37-60

HMV minimum hozam l/perc 2,0

CSATLAKOZÁSOK 

Gázbekötés ø 3/4'' 3/4’’ 3/4’’

HMV belépés - kilépés B/K ø 1/2'' 1/2’’ 1/2’’

Rendszer – előremenő/visszatérő RE/RV ø 3/4'' 3/4’’ 3/4’’

FÜSTGÁZ ELVEZETÉS

Kéménycsatlakozás ø 130,0 130,0 140,0

MÉRET ÉS SÚLY

A kazán méretei (MaxSzéxMé) mm 740x400x332 940x600x450 940x600x450

Kazán nettó tömeg kg 28,0 54,0 58,0



A 2009/125/EK irányelvvel összhangban
Nyílt égéstér 
Kombi modellek 

www.riello.it

Energy For Life

Family
Hagyományos fali kazánok
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Family Riello: intelligens kazán 
memory funkcióval

A Riello Kutatóközpontjában készült az első Memory funkcióval ellátott 
kazán, melyet úgy terveztek, hogy magas színvonalon lássa el mind 
a fűtési, mind a használati meleg víz (HMV) előállítási feladatokat. 
Family Riello – már a neve is kifejezi magas szintű adottságait: 
Egyszerűség, megbízhatóság, biztonság, garancia és könnyű használat.

TERMÉKCSALÁD

A Family termékcsalád megfelel az ErP 2009/125/EK irányelvnek, és 
alacsony fogyasztású (IEE ≤0,20) keringtetővel van felszerelve. Nyílt 
égésterű, kombi változatban, 24 és 28 kW-os teljesítménnyel áll 
rendelkezésre.

Fali kazánok Family
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Intelligencia: innováció és egyszerű használat

GÁZPAZARLÁS
Family, a takarékos készülék: a kazán, azáltal, 
hogy „megtanulja” (Memory gomb) a család 
szokásait, csak akkor melegíti fel a használati 
meleg vizet, amikor arra szükség van, vagyis a 
vételezések előtt. Ezzel gáz- és vízmennyiség 
takarítható meg, mivel megszűnik a várakozási 
idő és nem tartja melegen a rendszer a vizet, 
amikor arra nincs szükség. A „váratlan” melegvíz-
használatot segíti a Touch&Go funkció, amely a 
csap egyszerű megnyitása és elzárása révén 
lehetővé teszi a felmelegítés elindítását. 

FŰTÉSI KÉNYELEM
A Memory gombnak, a C.T.R. (fűtési hőmérséklet 
szabályozása) funkciónak és a Hőszabályozásnak 
köszönhetően a Family kazán jelentősen 
csökkenti a lakótér hőingadozását, rövid időn 
belül kielégíti a hőigényt, így garantálva a lakás 
kényelmes felfűtését.

HMV KOMFORT
Nagy mennyiségű meleg víz ideális 
hőmérsékleten, minimális várakozási idő és 

Ezt a kényelmet nyújtja a Family készülék a 
használati meleg víz előállítására. A Memory, 
Kényelem és Touch&Go funkciók számos 
kombinációjának és a nagy teljesítménynek 
köszönhetően a kazán működése minden 
felhasználó igényéhez személyre szabható.

A Family egyesíti az új intelligenciát és az egyszerű használatot. Az 
egyszerű és intuitív szimbólumokkal ellátott digitális kijelzőnek 
köszönhetően, a Family megkönnyíti a felhasználó számára a működési 
állapot leolvasásának, a beállításoknak és a kazán használatának általános 
műveleteit (például a rendszer feltöltési műveletét). Ezenkívül a Family a 
fali kazánok között egyedülálló, innovatív formatervezéssel rendelkezik.

Termékcsalád - Technológia
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Family Riello: intelligens kazán Memory gombbal

INTELLIGENS TÖLTÉS A CSEPP GOMBBAL

A villogó ikon azt jelzi, hogy a rendszert fel kell tölteni, mielőtt a víz teljesen elfogy és a kazán leáll; 

Family, a gomb egyszerű lenyomásával elindul az automatikus ciklus, és a Family készülék teljesen 

biztonságosan és önállóan feltölti a rendszert.

INFÓ GOMB:

Általános információkat jelenít meg:

- Külső hőmérséklet (kültéri szonda csatlakoztatásával)

- Rendszernyomás

- Fűtéshez beállított hőmérséklet

- HMV-hez beállított hőmérséklet

FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET 
SZABÁLYOZÓ GOMB

MEMORY GOMB

Aktiválja a berendezés intelligenciáját.

-  fűtési üzemmódban: az előremenő hőmérsékletet a Family kazán függetlenül kezeli, így csökken 

a felfűtési idő és elkerülhető a radiátorok hőmérséklet-ingadozása.

-  HMV üzemmódban: a Memory gomb aktiválásával a rendszer eltárolja a HMV vételezési 

szokásokat, így a Family csak akkor melegíti fel a vizet, amikor arra szükség van, nincs tehát 

pazarlás.

ÉS HA MEGVÁLTOZNAK A SZOKÁSAIM?

A Touch & Go funkciónak köszönhetően, a csap nyitása/zárása révén a kazán 
„értesül” az azonnali meleg víz igényről. A Family készülék azonnal elrendeli a 
felfűtést a következő vételezéshez. A csap újbóli megnyitásával a melegvíz néhány 
pillanaton belül rendelkezésre áll*.

*Figyelembe véve a kazántól a vételezési helyig történő eljutás idejét.

vételezés mentése felmelegítés indulvételezés

6,306,00 7,00 7,30 8,00 8,30 9,00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30

6,306,00 7,00 7,30 8,00 8,30 9,00 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 12,00 12,30

Működés első hete

Működés második hete

vételezés

mentés

vételezés

mentés

Példa
október 18., hétfő

Példa
október 25., hétfő

Igény szerint minden nap más pro�l.

nyitás/zárás felfűtés

*a vételezést megelőző 
hőmérséklet függvényében

néhány 
másodperc 

múlva...*
rendelkezésre 
álló meleg víz idő

Fali kazánok Family



77

KÉNYELMI FUNKCIÓ GOMB: „NEM FAGYOS, NEM ÉGETI LE A KEZEDET”

A Kényelmi funkció gomb kiválasztásával, a Family Riello a zuhanyzáshoz éppen ideális hőmérsékletre 

(40 °C) állítja be a vizet. A hőmérséklet 0,5 °C fokonként, 35 és 45 °C között állítható.

KAZÁN BE/KI
RESET GOMB

FŰTÉSI ÜZEMMÓD
BE/KI GOMB

MANUÁLIS GOMB
(A műszaki segítségnyújtáshoz)

HMV HŐMÉRSÉKLET 
SZABÁLYOZÓ GOMB

ENKÓDER
elektronikus szabályzó

A Family termék használata valóban egyszerű, de a Riello, az 

Ön kényelme érdekében, egy gyors használati útmutatóval is 

megajándékozza Önt, mely adathordozón áll rendelkezésre. 

Tartsa mindig a keze ügyében!

ÉS HA HIRTELEN BEÁLL A HIDEG?

A gyári hőfokszabályozásnak köszönhetően, a külső hőmérséklet érzékelő (opcionális) csatlakoztatásával a Family gyorsan alkalmazkodik a külső 
időjárási viszonyokhoz. 
A külső hőmérséklet függvényében automatikusan változik a fűtési hőmérséklet, a hidegebb napokon melegebb, elő- és utószezonban 
langyosabb hőmérsékletet ad, aminek köszönhetően javul a fűtési komfort és fűtőanyag takarítható meg.

A használati meleg víz hőmérsékletének növeléséhez/
csökkentéséhez nyomja meg a gombot és forgassa el
a szabályzót.

A fűtés ki/be kapcsolásához nyomja meg a gombot.

A fűtési kör hőmérsékletének növeléséhez/
csökkentéséhez nyomja meg a gombot és forgassa el
a szabályzót.

H A  M E G J E L E N N E K  A Z  A L Á B B I  I K O N O K  A  K I J E L Z Ő N

Memory gomb Kényelmi funkció gomb

A rendszer feltöltéséhez nyomja meg a Csepp gombot.
A ciklus végrehajtása automatikusan megtörténik.

RESET

Nyomja meg
a gombot

Hívja a
Szakszervizt

RESETAutomatikus
helyreállítás
folyamatban

Technológia
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ÚJ HIDRAULIKUS EGYSÉG
A Family egy kompozit anyagból készült, innovatív hidraulikus egységgel rendelkezik. Az egyes 
elemek frontoldalon történő elhelyezése és a gyors csatlakozások egyszerű karbantartást 
tesznek lehetővé.
A távoli áramlásérzékelő, a nagyobb átmérőjű leeresztő, az új típusú három járatú motoros 
szelep és az alacsony fogyasztású keringtető szivattyú (IEE ≤0,20) – csakhogy néhányat 
említsünk az új Riello hidraulikus egységet jellemző újdonságok közül. 

EGYSZERŰSÍTETT DIAGNOSZTIKA
A Family-vel a diagnosztika is egyszerű.
A készülék jelzi a felhasználónak, ha meg kell nyomnia a RESET GOMB-ot, vagy ha hívnia kell a 
Szervízszolgálatot, egy esetleges, általa nem orvosolható hiba esetén.

TARTOZÉKOK

Tartozékok minden igényt kielégítő, széles skálája áll rendelkezésre. 
Előszerelő sablon; Kültéri érzékelő; Fűtési rendszer csapkészlet; Fűtési rendszer csapkészlet 
szűrővel; Nagy emelőnyomású keringtető készlet; Tágulási tartály, 10 l

Family Riello: műszaki jellemzők

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS
A berendezés tökéletesen csereszabatos a már telepített Riello modellekkel. Több mint 16 cm 
a távolság a vízvezeték csatlakozások és a fal között, ami megkönnyíti a készülék bekötését. A 
kazánhoz tökéletesen illeszkedő, gyári alsó burkolatnak köszönhetően a telepítés egyszerűen 
kivitelezhető.

Fali kazánok Family
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Technológia

MŰSZAKI ADATOK

FAMILY

Kazán modell 24 KI 28 KI

Fűtési energetikai osztály C C

HMV energetikai osztály B B

Nyilatkozat szerinti terhelési profil XL XL

Égéstér nyitott nyitott

Tüzelőanyag MTN | LPG MTN | LPG

Névleges hőterhelés kW 26,7 31,9

Névleges hőteljesítmény (80°–60°) kW 24,0 28,7

Csökkentett hőterhelés kW 10,7 14,0

Csökkentett hőteljesítmény (80°–60°) kW 9,1 11,9

HMV

Névleges hőterhelés kW 26,7 31,9

Névleges hőteljesítmény kW 24,0 28,7

Csökkentett hőterhelés kW 8,3 8,7

Csökkentett hőteljesítmény kW 7,1 7,4

MTN HATÁSFOK

Hasznos hatásfok Pn max-on (80°–60°) % 89,8 90,0

Hasznos hatásfok Pn min-on (80°–60°) % 85,4 85,2

Hatásfok 30%-on % 89,5 89,5

Égési hatásfok % 91,1 91,2

Felvett elektromos teljesítmény W 55,0 53,0

Tápfeszültség Volt-Hz 230-50 230-50

Védelmi fokozat IP  X5D X5D

FŰTÉS

Max. nyomás bar 3,0 3,0

Fűtési hőmérséklet tartomány °C  40–80  40–80

Tágulási tartály méret liter 8,0 8,0

HMV ELŐÁLLÍTÁS

Max. nyomás bar 6,0 6,0

Meleg víz előállítás Δt+25 °C-kal l/perc 13,7 16,5

Meleg víz előállítás Δt+30 °C-kal l/perc 11,5 13,7

Meleg víz előállítás Δt+35 °C-kal l/perc 9,8 11,8

Hőterhelés-korlátozó l/perc 10,0 12,0

HMV hőmérséklet-tartomány °C 35–60 35–60

HMV minimum hozam l/perc 2,0 2,0

CSATLAKOZÁSOK

Gázbekötés Ø 3/4’’ 3/4’’

HMV belépés - kilépés B/K Ø 1/2’’ 1/2’’

Rendszer – előremenő/visszatérő RE/RV Ø 3/4’’ 3/4’’

FÜSTGÁZKIVEZETÉS

Kéménycsatlakozás Ø 130,0 140,0

MÉRET ÉS SÚLY

A kazán méretei (MaxSzéxMé) mm 740*x400x332  740*x450x332 

Kazán nettó tömeg kg 30,0 32,0

(*) magasság a csatlakozókat takaró burkolat nélkül (+65 mm)
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RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 630371
www.riello.it

Mivel Vállalatunk elkötelezett a gyártás, az esztétikai és méretbeli jellemzők, a műszaki adatok, felszerelések és 
tartozékok folyamatos tökéletesítése mellett, ezek változtatásnak lehetnek kitéve.





Mivel Vállalatunk elkötelezett a gyártás, az esztétikai és méretbeli jellemzők, a műszaki adatok, felszerelések
és tartozékok folyamatos tökéletesítése mellett, ezek változtatásnak lehetnek kitéve.

rIELLo S.p.a. - 37045 Legnago (Vr)
tel. +39 0442 630111 · fax +39 0442 630371

www.riello.it

Importőr:
LandrIano Kft.
5100 Jászberény, Jásztelki út 75.
www.riellokazan.hu
info@landriano.hu
Tel.: +36-70/933-7897
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